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RESUMO 

 
O objetivo maior desta pesquisa é a análise da saúde pública para a população 

idosa. A área de estudo é o perímetro urbano do município de São José dos 

Campos, localizado no Vale do Paraíba, Estado de São Paulo, Brasil. A presente 

pesquisa torna evidente o processo de envelhecimento populacional, a partir da 

análise do índice do envelhecimento, com base no mapeamento da população idosa 

na cidade. Aborda-se a questão da saúde pública, em cinco Unidades Básicas de 

Saúde que possuem atendimento geriátrico, com o objetivo de caracterizar o 

atendimento médico geriátrico, os equipamentos e os serviços de saúde. Analisa-se, 

também, a relação entre o número de médicos geriatras e o número de idosos, e as 

doenças da população idosa e os serviços das Unidades Básicas de Saúde. 

Sabendo-se que a saúde pública é um dever do poder público, foi constatada a 

ineficiência do poder público com relação à saúde pública para a população idosa. A 

pesquisa, portanto, serve como um embasamento para o poder público, no que 

tange o planejamento urbano do município e a saúde pública, a fim de atender a 

toda população idosa, proporcionando, assim, uma vida digna.  

 

Palavras-chave: População Idosa, Saúde Pública, Planejamento Urbano.  



 

         
 

 

ABSTRACT 

 
The study area is the urban perimeter of São José dos Campos city, Paraíba Valley 

in São Paulo State, Brazil. The main target of this research has being to analyze the 

public health for aged population in the city. The present research turns evident the 

process of population aging from the analysis of the aged ratio, which was based on 

the city mapping of the aged people. Such public health matter has been approached 

over five Health Basic Units dealing with geriatric medical services in order to 

characterize such services, the equipments and other health services.  It has been 

also analyzed the relation between the number of geriatric doctors with the number of 

aged people and the illnesses of the aged population with the services of the Health 

Basic Units.  Knowing that the public health is a duty of the public power, it has been 

verified the inefficiency of public power concerning the public health for aged 

population. Therefore the research serves as a basement for the public power in 

urban planning issues of the city and the public health in order to take care of all 

aged population and thus provide a worthy life. 

 

 
Keywords: Aged Population, Public Health, Urban Planning. 
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INTRODUÇÃO 

Problemática e Objetivos 

 

O processo de envelhecimento populacional é um fenômeno mundial, apesar de não 

ocorrer na mesma velocidade em diferentes locais. As variáveis que influenciam 

esse processo são as taxas de mortalidade, as taxas de fecundidade e a migração. 

Além destas é importante considerar, por exemplo, o estilo de vida da população, a 

cultura, a política presente, a história do município e os aspectos econômicos, que 

possibilitam, entre outros fatores, o envelhecimento mais saudável. Essa disparidade 

do processo de envelhecimento pode ser averiguada em um mesmo país, entre 

distintas regiões, estados, municípios e, até mesmo, entre os setores de um mesmo 

município.  

Considerando que o aumento do número de idosos é irreversível, o Estado deve 

estar atento e adaptar suas ações no sentido de atender, de forma adequada, esta 

população idosa. Neste contexto se insere a questão da saúde pública. 

A saúde pública é um direito fundamental de toda a população, assegurada pela 

Constituição Federal, pelas leis estaduais e municipais, através, também, das 

diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS) que garantem o atendimento a toda a 

população e o acesso igualitário, respeitando seus direitos. Para o idoso, a saúde, é 

uma prerrogativa e uma preocupação do poder público, pois onera os gastos 

públicos e afeta a qualidade de vida dessa população.   

O município de São José dos Campos, localizado no Médio Vale do Paraíba, no 

estado de São Paulo, tem apresentado um número crescente de idosos. As políticas, 

nacionais e locais, voltadas para o desenvolvimento econômico contribuíram, e 

ainda contribuem, para o desenvolvimento econômico do município, considerado um 

pólo tecnológico e industrial. Contudo, conforme afirma o Plano Diretor de 

Desenvolvimento Integrado do referido município, editado em 1995, “as crescentes 

desigualdades na distribuição de infra-estrutura acabam por comprometer uma 

qualidade de vida comunitária e urbana compatível com o seu desenvolvimento 

econômico”, o que se reflete na vida de seus idosos. 
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Considerando estes aspectos, este trabalho apresenta como foco os equipamentos1 

e serviços de saúde pública condizentes com os aspectos biológicos do 

envelhecimento, com o processo de envelhecimento e com a localização dos idosos 

de São José dos Campos. Os equipamentos de saúde pública que possuem 

especialistas destinados ao idoso são as Unidades Básicas de Saúde (UBS), e são 

os geriatras os especialistas em doenças do envelhecimento. Portanto, os elementos 

que esta pesquisa aborda são a relação entre a localização das Unidades Básicas 

de Saúde com a localização dos idosos no município, a relação entre a proporção de 

médicos que tratam as doenças do envelhecimento (geriatras) e do número de 

idosos, e a relação entre os aspectos biológicos do envelhecimento e os serviços 

oferecidos nas Unidades Básicas de Saúde para o idoso.  

Neste contexto, o objetivo geral da pesquisa é analisar os equipamentos e serviços 

de saúde pública no município relacionando-os aos direitos e necessidades 

biológicas da população idosa de São José dos Campos, com a finalidade de 

subsidiar a elaboração de políticas públicas fundamentadas na realidade local da 

população idosa. 

Para tanto, foram estabelecidos os seguintes objetivos específicos: 

a. Caracterizar e mapear a população idosa joseense, com relação ao índice do 

envelhecimento2 e ao rendimento nominal;  

b. Levantar e caracterizar o atendimento médico geriátrico de São José dos 

Campos, no que diz respeito aos equipamentos e serviços de saúde pública; 

c. Analisar se a relação entre os aspectos biológicos do envelhecimento condiz 

com os serviços oferecidos nas Unidades Básicas de Saúde; 

d.  Averiguar se o Poder Público do município cumpre suas obrigações quanto 

ao direito à saúde pública do idoso. 

A hipótese da pesquisa é que o Poder Público, responsável pela saúde pública, se 

apresenta como ineficiente quanto ao atendimento à população idosa de São José 

dos Campos, pois não cumpre o seu papel de atender os direitos e necessidades da 

                                                 
1 Os equipamentos de saúde pública são as Unidades Básicas de Saúde e os Hospitais Municipais, 
sendo que os primeiros são responsáveis pelas consultas médicas de clínicos gerais e especialistas, 
como o geriatra (especialista em doenças do envelhecimento). Os Hospitais Municipais se 
encarregam de consultas emergenciais, exames e cirurgias.    
2 Índice do Envelhecimento, explicado na metodologia. 
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população. A interação entre o homem e o meio ambiente, no caso da saúde 

pública, se concretiza através do Poder Público Executivo, Legislativo e Judiciário, 

sendo o primeiro responsável pelo cumprimento das leis de saúde pública, ao 

segundo cabe a elaboração de leis compatíveis com a realidade do idoso, e ao 

judiciário compete a interpretação da constituição e o cumprimento da justiça.     

A presente pesquisa se torna relevante na medida que estuda a evolução do 

processo de envelhecimento e contribui para o entendimento e visualização da 

localização da população considerada envelhecida, colaborando para o 

cumprimento dos direitos e necessidades biológicas do envelhecimento, a fim de 

melhorar a qualidade de vida da sociedade no âmbito dos serviços e equipamentos 

de saúde pública oferecidos aos idosos.   

Este trabalho se divide em seis partes, sendo a primeira parte trata a introdução com 

os fundamentos que instigaram a pesquisa. O primeiro capítulo consiste na revisão 

bibliográfica sobre o envelhecimento, os aspectos biológicos do envelhecimento, o 

espaço e planejamento urbano. Ao segundo capítulo compete uma explanação 

sobre os direitos da saúde pública, enfocando a população idosa. O terceiro capítulo 

aborda a caracterização do processo de envelhecimento da população e o município 

de São José dos Campos, se baseia na análise do envelhecimento populacional 

face ao índice do envelhecimento. O quarto capítulo consiste na caracterização da 

saúde do município, das Unidades Básicas de Saúde, e do atendimento geriátrico. O 

quinto capítulo trata da análise dos resultados da pesquisa. E o sexto capítulo 

consiste nas considerações finais. 

Área de Estudo 

A área de estudo da presente pesquisa compreende a sede do município de São 

José dos Campos e o distrito de Eugênio de Melo. São Francisco Xavier não foi 

incluído por não estar disponível dados do IBGE para este distrito, essenciais à 

pesquisa.  

O município de São José dos Campos se localiza no médio Vale do Paraíba, na 

porção leste do Estado de São Paulo (figura 1). Segundo a Prefeitura Municipal 

(2001), São José dos Campos possui uma área de 1.102,03 km2, que abrange a 

sede do município e dois distritos, São Francisco Xavier e Eugênio de Melo. A área 
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urbana do município possui 420,37 km ², e a área rural de 681,66 km². Vale ressaltar 

que da área total do município, 690,09 km2 encontram-se em Área de Proteção 

Ambiental, ou seja, 62,62%. 

 

Figura 1. Mapa da localização do município de São José dos Campos. 
Fonte: São José em Dados, 2004. 
 

Histórico do Município 

 

O histórico a seguir se baseia nas informações obtidas no Plano Diretor de São José 

dos Campos (1995) e em Sousa (2002).  

A cidade foi marcada por quatro fases de desenvolvimento, passando pelo algodão 

pelo café, pela fase sanatorial e pela industrial.  

A cura e o tratamento da peste branca, ou tuberculose, marcam, no início do século 

XX, a fase sanatorial do município de São José dos Campos. Antes de 1930, o 

município não se caracterizava como um local de cura, ou tratamento, devido ao 

desprovimento de infra-estrutura e de aparatos para o acolhimento de tuberculosos, 
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contudo esse contingente crescia principalmente com migração de doentes em 

busca de um clima favorável à cura da doença, a chamada climatoterapia.  

Baseada, no relatório, que retratava a situação da cidade naquela época, escrito por 

Amaram (1930), Sousa (2002) comenta que “além da precariedade dos serviços 

públicos essenciais, a cidade abrigava um grande número de mendigos, possuía 

ruas empoeiradas, sujas e sem arborização, com prédios velhos, exemplificados 

pelo antigo casarão da Santa Casa”, havia a ausência de tratamento especial para 

os enfermos carentes. Esse cenário representa a falta de recursos do município, 

mas principalmente de interesse do poder público municipal para a questão da 

saúde pública, fato comprovado, em 1920, pela isenção de impostos e doação de 

terrenos às indústrias fabris que se instalassem na cidade. Nesse mesmo período, o 

poder público voltava-se aos melhoramentos de determinados locais, com a 

distribuição de água e luz, por exemplo no loteamento Villa Jacy que oferecia 

facilidades na aquisição dos terrenos pelos loteadores. Percebe-se a influência na 

cidade daqueles com poder econômico e político, principiando o rumo do 

favorecimento de certos locais urbanos. 

Com o Estado Novo veio a denominação, em 1935, da cidade de São José dos 

Campos como “Estância Climatéria”, que norteou a era sanitarista - higienista da 

cidade.  

Os prefeitos sanitaristas intervinham no espaço da cidade através da 

desapropriação, em sua maioria seguida pela demolição da construção para a 

expansão do sistema viário ou construção de parques, logicamente com baixas 

indenizações, com o intuito de embelezar a cidade, de modernizar, de progredir, e 

“tudo que significava atraso econômico e social [grifo do autor] deveria ser banido” 

(Sousa, 2002).  

O final da década de 1940 foi marcado pela instalação da indústria francesa 

Rhodosá de Raion Sociedade Anômina, conhecida depois como Rhodia, que 

impulsionou a chegada de imigrantes para a cidade em busca de empregos. Já em 

1953, foram instalados, em São José dos Campos, o Centro Técnico Aeroespacial 

(CTA) e o Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), ambos com o objetivo de ativar 

a indústria aeronáutica brasileira.  
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Outro fato marcante para a cidade, que influenciou diretamente em seu 

desenvolvimento industrial e econômico, foi a inauguração, em 1951, da Rodovia 

Presidente Dutra, para facilitar a ligação das cidades de São Paulo e Rio de Janeiro. 

Os altos índices demográficos, com a presença de imigrantes, a instalação da 

Rodovia Presidente Dutra, os incentivos dados pela poder público e a perda da 

vocação de cura para a peste branca, foram os fatores decisivos para a nova fase da 

cidade, a industrialização.  

Os sanitaristas se mantiveram no poder até 1958, a partir desse momento o chefe 

executivo foi escolhido através de eleições municipais. “Um novo ambiente político 

orientaria as atenções da elite governante: a indústria”. A cidade precisava se 

estruturar para receber as indústrias, proporcionar um ambiente favorável à sua 

instalação, portanto a infra-estrutura começou a ser uma preocupação dos 

governantes.  

Entretanto, no final de 1958, assumido o prefeito eleito pelo município, um novo 

código de obras, para o ordenamento do espaço, entrou em vigor, através de um 

novo zoneamento. O município estava voltado à nova atividade, as indústrias, e “a 

legislação gerada a partir da década de 1960 apresenta a maturidade urbanística 

dos legisladores joseenses diante das previsões perniciosas decorrentes do 

desenvolvimento industrial da cidade” (Sousa, 2002).  

Contudo, o rápido crescimento demográfico, proveniente, principalmente, da 

migração, não foi acompanhado de medidas que suprissem as necessidades 

básicas dos munícipes, como a habitação e a saúde. “A periferia joseense ressentia-

se dos serviços públicos essenciais [grifo nosso]. As críticas de inoperância na 

realização dos serviços públicos recaíam também sobre o Centro de Saúde” (Sousa, 

2002).  

São José dos Campos segue a tendência econômica nacional com uma nova fase, a 

industrialização, que, num primeiro momento, se concentra na região sudeste do 

País. A lógica do capitalismo industrial, que tem lucro baseado na exploração da 

mão-de-obra, se desdobra no espaço da cidade, o qual se adequa às necessidades 

das indústrias. As décadas de 1960 e 1970 marcam a industrialização no município, 

que recebeu indústrias multinacionais e de grande porte.  
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Atualmente, as atividades do setor terciário se evidenciam na economia do 

município, apontando o início de uma nova fase econômica para a cidade. 

Metodologia 

 

A metodologia de pesquisa utilizada para o mapeamento e caracterização da 

população idosa do município se fundamentou no índice do envelhecimento e em 

dados do IBGE (ESTATCART, 2002), com relação ao rendimento nominal mensal e 

aos dados etários absolutos de população.  

Sendo o IBGE a fonte dos dados, o presente trabalho servirá como fonte para 

estudos futuros e comparação com outros municípios. O mapeamento é um meio 

essencial para o entendimento da localização do idoso, e do fenômeno de 

envelhecimento da população o que possibilita, também, a comparação com outras 

localidades.  

Para tanto, foi analisado o envelhecimento populacional de acordo com o índice do 

envelhecimento, no cálculo da razão da população idosa com a da população com 

menos de quinze anos, ambas em números absolutos, multiplicado por cem. Este 

cálculo baseado nos autores Shryock & Siegel (1976) e em Moreira (2000), ambos 

seguindo o mesmo cálculo, somente diferindo na idade dos idosos, os primeiros 

consideram idosos aqueles com 65 e mais anos e Moreira considera aqueles com 60 

e mais anos. A presente pesquisa utiliza o cálculo de Moreira e o denomina como 

índice do envelhecimento, de acordo com outros autores como Shryock & Siegel, o 

que possibilita a comparação com informações de outras localidades.   

O mapeamento da população idosa de São José dos Campos se fundamentou no 

índice do envelhecimento, que facilitou o reconhecimento da localização dos setores 

censitários envelhecidos no município.  

O índice do envelhecimento é uma medida de envelhecimento que demonstra a 

intensidade desse processo, sendo considerada a proporção da população jovem e 

da idosa. Para Moreira (2000), essa medida é a mais adequada pois  

[...] resulta do fato, de enquanto o envelhecimento é o processo de 

ampliação do segmento idoso na população total, ele incorpora a 

variação na participação relativa do grupo etário idoso em relação à 
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variação relativa no grupo etário jovem, evidenciando o crescimento 

do grupo idoso e, simultaneamente, tendo em conta o eventual 

incremento do grupo jovem.   

O índice do envelhecimento se define como a seguinte fórmula: 

 

 

 

 
 
Figura 2. Índice do envelhecimento.  
Fonte: Moreira, 2000. 
 

De acordo com Shryock & Siegel (1976), o índice do envelhecimento é a melhor 

forma de medida, pois é sensível a quaisquer mudanças nas duas faixas etárias. Os 

autores classificam o índice do envelhecimento com um valor menor que 15 como 

uma população jovem, índice entre 15 e 30 como população intermediária e índice 

maior que 30 como população idosa, ou envelhecida.  

Em 1961, o índice do envelhecimento na Índia era de 7,5; de Honduras 5,1 e da 

Síria 10,1 o que representavam populações jovens. O índice do envelhecimento da 

Rússia 20,5, a configurando uma população intermediária. E países como a França, 

com índice do envelhecimento de 47,8, e Suíça, com índice do envelhecimento de 

54,4, representavam populações idosas (SHYOCK ; SIEGEL, 1976). “When the 

aging of a population has progressed rather far, as in the more developed countries 

today, the aged-child ratio following this definition tends to approximate or even 

exceed 100” (SHYOCK ; SIEGEL, 1976).  

No que tange ao levantamento bibliográfico, sobre os equipamentos e serviços de 

saúde pública, a Prefeitura Municipal e a Secretaria de Saúde do município de São 

José dos Campos foram as fontes das informações.  

A área estudada é o perímetro urbano do município de São José dos Campos, 

enfoque dessa pesquisa, dividido em seis regiões geográficas (macrozonas): a 

Região Norte, Leste, Sudeste, Sul, Oeste e Centro. Cada uma dessas regiões são 

constituídas por bairros (SÃO JOSÉ EM DADOS, 2004). Entretanto, o processo de 

envelhecimento foi analisado conforme os setores censitários do município, de 

Índice          wP60* 

do    P**              wP60    x  100 

Envelhecimento =   15P0***         =    15P0 

             P**                                                        

          

* População com 60 anos e mais, em 

números absolutos. 

** População total, em números absolutos. 

*** População com 15 anos e menos, em 

números absolutos. 
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acordo com o IBGE, através dos dados de 1991 e 2000, pois os dados estão 

disponibilizados por setores censitários.  

A análise empírica das Unidades Básicas de Saúde, que possuem atendimento 

geriátrico, teve como método a observação direta do pesquisador e a aplicação de 

questionários aos idosos (ANEXO A), a fim de verificar os serviços oferecidos e as 

opiniões dos idosos.  

A aplicação dos questionários aos idosos seguiu a proposta de Gerardi (1981) 

segundo a qual a amostra de 380 é adequada para um universo de 37.458 idosos 

existentes no município, de acordo com a estimativa do IBGE para o ano de 2003. 

Esse número de amostra não difere para o universo de idoso do ano de 2004. 

Portanto, as informações serão analisadas no ano de 2000, 2003 e 2004, pois os 

dados de morbidade hospitalar, as doenças que levam ao óbito e aquelas 

responsáveis pelas internações hospitalares pelo SUS fornecidas pela Prefeitura de 

São José dos Campos, são referentes a estes anos.  

As Unidades Básicas de Saúde que possuem atendimento geriátrico, UBS Santana, 

UBS Vila Nair, UBS Vista Verde, UBS Bosque dos Eucaliptos e UBS Oriente, foram 

os locais de aplicação dos questionários. Entendendo que as UBS não atendem o 

mesmo número de idosos, a metodologia se deu com base na capacidade de 

atendimento de cada UBS, pois, de acordo com a Secretaria de Saúde, são 

atendidos pelos geriatras três pacientes por hora, ou seja, cada paciente tem uma 

consulta de 20 minutos. Portanto, foi calculada a porcentagem de horas de cada 

UBS com relação ao atendimento de horas totais semanais de todas as UBS com 

atendimento geriátrico (cálculo 1, figura 3). Essa porcentagem foi relacionada com o 

número de questionários que serão aplicados (cálculo 2, figura 3).  

 

Cálculo 1 
 

65 ---- 100 
Y ----- X 

 

Exemplo: UBS Santana      65----100     
                                                20 ----X 

                                 X =30,8% 
 

Cálculo 2 
 

380 ---- 100% 
Z ------- X 

 

Exemplo: UBS Santana                    380 ---- 100%               
             Z ------- 30,8% 

                                                     Z= 117 questionários 
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65: horas totais de atendimento geriátrico = 20 (UBS Santana) + 5 (UBS Vila 
Nair) + 20 (UBS Vista Verde) + 16 (UBS Bosque dos Eucaliptos) + 4 (UBS Jd. 
Oriente) 
Y: horas de atendimento geriátrico em uma UBS 
X: porcentagem de horas de atendimento da UBS nos atendimentos de horas 
totais geriátricos 
380: número de questionários totais a serem aplicados nas UBS 
Z: número de questionários que serão aplicados na UBS 

Figura 3. Cálculo da distribuição de questionários por UBS. 
Fonte: elaboração própria. 
 

Portanto, na UBS Santana foram aplicados 117 questionários, na UBS Vila Nair 29 

questionários, na UBS Vista Verde 116 questionários, na UBS Bosque dos 

Eucaliptos 94 questionários, e na UBS Oriente 24 questionários. Para efeito de 

arredondamento na distribuição de questionários, foi atribuído um questionário a 

mais na UBS Santana, escolha aleatória feita entre as UBS que terão um número 

maior de questionários aplicados.  

O procedimento utilizado seguiu a abordagem dos idosos no exterior das 

dependências das referidas UBS, portanto, foram aplicados questionários aos idosos 

na saída do atendimento médico geriátrico. Os próprios pesquisadores aplicaram os 

questionamentos pertinentes à pesquisa diretamente ao idoso. Essa intermediação, 

e não a simples entrega e recolhimento dos questionários, se torna essencial visto 

as peculiaridades da população idosa quanto à sua saúde. Logo, os dados foram 

tabulados e fundamentaram a análise dos serviços médicos geriátricos e dos 

equipamentos públicos de saúde referentes aos idosos do município.  

A tabulação dos motivos que levam o idoso à procura do atendimento médico, ou 

seja, a tabulação das doenças, da amostra da população idosa pesquisada foi 

baseada na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas 

Relacionados a Saúde (ANEXO B), conhecida em sua última versão como CID-10. 

De acordo com o DATASUS, desde 1983, houve reuniões entre os diretores de 

Centros Colaboradores da OMS para a preparação da CID-10, somente aprovada 

em 1989. Essa classificação de doenças pode ser entendida como “[...] um sistema 

de categorias atribuídas a entidades mórbidas segundo algum critério estabelecido” 

(DATASUS). A CID-10 foi implantada no Brasil pelo Ministério da Saúde, portaria Nº 

1.311, de setembro de 1997, a fim de compatibilizar o Sistema de Informação de 
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Mortalidade com o de Morbidade, introduzindo o item Morbidade Hospitalar e 

Ambulatorial, fundamentando a comparação de dados na área da saúde.    

O cruzamento de todos os dados obtidos possibilitou a análise das relações entre 

localização das Unidades Básicas de Saúde, que possuem atendimento geriátrico, e 

a localização dos idosos, nos setores censitários com população envelhecida, de 

acordo com o índice do envelhecimento. Foi considerado, ainda, a relação entre o 

número de atendimentos médicos geriátricos e o número de idosos na área de 

abrangência das UBS, com atendimento geriátrico, de acordo com a Organização 

Mundial de Saúde – OMS e com o Ministério da Saúde. A análise da relação entre 

os aspectos biológicos do envelhecimento, ou seja, a relação entre as doenças que 

os idosos apresentam no município e os serviços oferecidos nas Unidades Básicas 

de Saúde também foi efetuada.  Além da pesquisa, ter verificado se essas relações 

eram condizentes com a população idosa e seus direitos e necessidades quanto à 

saúde.  
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CAPÍTULO I 

PLANEJAMENTO URBANO E ENVELHECIMENTO 

 

Para subsidiar as discussões desta pesquisa, fez-se necessário compreender o 

processo de envelhecimento e suas implicações biológicas, assim como a postura 

do Estado diante de tais processos. Considerando estes aspectos, este capítulo 

apresenta uma discussão sobre as características do envelhecimento, sobre espaço 

urbano e planejamento.  

1.1 Envelhecimento 

 

Três termos são freqüentemente utilizados para se referir à pessoa com mais de 60 

anos: velho, idoso e terceira idade. Segundo Oliveira (1999), a sociedade exprime a 

conotação de velho numa forma negativa e preconceituosa sendo sinônimo de 

“perda, improdutividade, fracasso, inutilidade, antiguidade”, e a conotação de idoso 

expressando a pessoa com anos de vida e experiência. 

Num mesmo sentido, Ladislau (2002) comenta que o cerne da discussão dos termos 

velho, idoso e terceira idade estão na discriminação e preconceito da sociedade. “Do 

‘velho’ queremos nos livrar, para com tolerância ‘suportar’ o ‘idoso’ que em alguns 

momentos de sua trajetória é ‘promovido’ à Terceira Idade” (Ladislau, 2002).  

A expressão terceira idade surgiu na França, em 1962, por Huet na revista 

Informations Sociales, cuja edição foi dedicada aos aposentados. Conseguinte a 

denominação foi aceita como positiva perante toda a sociedade, inclusive por 

aqueles a qual se referia (OLIVEIRA, 1999). 

A Política Nacional do Idoso menciona, no Capítulo da Finalidade Art. 2º, pela Lei nº 

8.842, de 04 de janeiro de 1994, que o idoso é aquela pessoa maior de sessenta 

anos de idade. O Estatuto do Idoso, aprovado pela Lei nº 10.741, de 1º de outubro 

de 2003, em suas Disposições Preliminares Art. 1º, pronuncia a instituição do 

Estatuto do Idoso com o objetivo de regular os direitos daqueles com idade igual ou 

superior a 60 anos. 
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A velhice se constitui como parte do ciclo natural da vida como a infância, a 

juventude e a maturidade, cada qual com necessidades e características 

específicas. Beauvoir (apud Oliveira, 1999) compreende a velhice como “um 

fenômeno biológico com conseqüências que se apresentam através de 

determinadas condutas consideradas típicas da idade avançada. Modifica a relação 

do homem no tempo e, portanto, seu relacionamento com o mundo e com sua 

própria história”. 

O envelhecimento é acompanhado por mudanças, sejam elas físicas, psicológicas 

ou sociais. Segundo Pereira (1996), as mudanças físicas se resumem em propensão 

a doenças, e diminuição da agilidade corporal; as mudanças psicológicas em 

adaptação às perdas e as novas condições de vida; e as mudanças sociais no que 

diz respeito ao preconceito e desvalorização da velhice. Beauvoir (1990) acrescenta 

que a velhice é carregada de sentimentos de decadência, pois 

[...] o fato é que, tanto biologicamente, quanto econômica e 

socialmente, sua situação degradou-se. Em todos os testes aos 

quais se submetem, manifesta-se uma repulsa por sua própria 

pessoa, quanto mais profunda quanto mais baixos é seu nível sócio-

econômico, e que pode acarretar depressões duráveis [comandados 

pelo sentimento de inutilidade].  

A presente pesquisa considerou as afirmações de Oliveira (1999) quanto à velhice, 

segundo a qual esta possui fatores comuns, como o cronológico, o biológico, o 

psicológico e o social, com as seguintes características: 

• Aspecto cronológico: considera o tempo (número de anos vividos) como a 

variável para o envelhecimento, lembrando que este pode ocorrer num compasso 

diferente dos fatores biológico, psicológico e social devido ao decorrer da vida não 

semelhante em cada indivíduo.  

• Aspecto biológico: compreende mudanças fisiológicas, ou desgaste físico 

sofrendo “alterações na composição celular, na estrutura e função dos tecidos, no 

endurecimento do sistema neuromuscular, na redução da capacidade de integração 

do sistema orgânico [...] a lentidão do pulso, do ritmo respiratório, da digestão e da 

assimilação” (OLIVEIRA, 1999).  A aparência física também muda como o 

enrugamento da pele, flacidez, acúmulo de gordura, o branqueamento e / ou queda 
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dos cabelos, o tronco curvo para frente entre outros fatores como a sensibilidade ao 

frio e calor. 

• Aspecto social: acontece no âmbito do indivíduo com sua auto-imagem, e da 

imagem que a sociedade tem do indivíduo. A sociedade possui estereótipos 

negativos da velhice abarcados pelo aspecto econômico que os condena devido à 

improdutividade e inatividade, exaltando o novo, o jovem. O preconceito da 

sociedade também passa pela esfera cultural que enaltece a beleza e a juventude, 

reforçados pela mídia. A auto-imagem compete à maneira que o indivíduo entende a 

velhice e a aceita, se “o homem incorporar valores estereotipados e negativos em 

relação ao idoso, esses valores irão nortear sua afetividade para com os velhos e 

para consigo mesmo futuramente” (OLIVEIRA, 1999). 

• Aspecto psicológico: abrange “mudanças no sistema nervoso central, na 

capacidade sensorial e perceptual e na habilidade de organizar e utilizar 

informações” (OLIVEIRA, 1999). A inteligência, a aprendizagem e a crise da velhice 

também são abordadas. De acordo com Cattelli (apud OLIVEIRA, 1999) a 

inteligência se divide em fluida e cristalizada, sendo a primeira relacionada com a 

resolução de problemas novos e concretos (no qual os jovens, adolescentes têm 

maior rendimento), e a cristalizada baseada nas experiências, habilidades, 

conhecimentos adquiridos ao longo da vida (os anciãos possuem maior rendimento); 

contudo “esse decréscimo pode ser prevenido com um ambiente sadio e 

estimulante, fazendo com que os idosos mantenham suas atividades intelectuais” 

(OLIVEIRA, 1999). A velhice não se constitui um obstáculo para a aprendizagem, a 

limitação quanto a velocidade do aprendizado deve ser respeitada já que a 

dificuldade se encontra em guardar informações recém apresentadas. A crise da 

velhice está em enfrentar situações opostas: a proximidade da morte, e o ápice da 

sabedoria e serenidade, “compete a cada idoso buscar a solução positiva dessa 

etapa de crescimento, buscar sua própria integridade, que, de certa maneira, será 

responsável pelo equilíbrio dinâmico entre os dois pólos conflitivos da crise” 

(OLIVEIRA, 1999). 
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1.1.1 Características biológicas do envelhecimento 

 

O organismo humano, no contexto do envelhecimento, sofre algumas alterações 

morfológicas (estruturais), funcionais bioquímicas, e psicológicas.   

O envelhecimento humano pode ser explicado como natural ou decorrente de 

alguma patologia, o primeiro conhecido como senilidade e o segundo como 

senescência.  

Existem fatores, ainda, que influenciam o processo de envelhecimento, os fatores 

intrínsecos e os extrínsecos. No caso dos intrínsecos, estes são os fatores genéticos 

(a produção de hormônios) e os radicais livres (os quais provocam reações 

orgânicas provocando mudanças celulares nos tecidos e nos genes). Já os fatores 

extrínsecos são, por exemplo, o hábito de fumar e ingerir bebidas alcoólicas, a 

tensão emocional, a poluição, os hábitos alimentares, a vida familiar e, também, 

aqueles fatores relacionados com o meio em que a pessoa vive, como a radiação, a 

temperatura e a altitude (GERIATRIA, 1999). 

São duas as vertentes que consideram o envelhecimento, baseadas em “um 

programa genético, ou à lesão progressiva aleatória dos sistemas de homeostase” 

(RESNICK, 1998). A primeira vertente trata, basicamente, dos efeitos nocivos e 

tardios nos genes, e a segunda, diz respeito, às lesões e ao seu desequilíbrio no 

corpo humano.  

O envelhecimento é um processo de desequilíbrio nos sistemas de órgãos do corpo 

humano, “torna-se evidente na terceira década de vida, e é gradual e progressivo, 

embora a velocidade e a magnitude de declínio variem consideravelmente” (Resnick, 

1998). Esse desequilíbrio não ocorre numa relação de dependência, por exemplo, 

de um modo geral, a gordura corporal tende a aumentar com o passar dos anos, ao 

passo que a água corporal diminui, ou seja, a razão da gordura corporal aumentar 

não se relaciona com a diminuição de água corporal. Vale destacar os sistemas de 

órgãos que sofrem alterações com o envelhecimento: o sistema ósseo, o articular, o 

muscular, o nervoso, o cardiovascular, o respiratório, o reprodutor, o imunológico, o 

urinário e o endócrino (GERIATRIA, 1999). 
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O envelhecimento humano comporta certas particularidades quanto aos sintomas 

das doenças e dos órgãos relacionados com essa doença, ou seja, quando antes da 

velhice determinados sintomas eram característicos de doenças em tal órgão, na 

velhice essa relação não é direta, esse quadro se torna mais comum para as 

pessoas com 75 ou mais anos. Outra particularidade é o desenvolvimento precoce 

dos sintomas das doenças em pessoas idosas, o que possibilita o tratamento mais 

eficaz, já que a doença não se encontra em um estádio avançado (RESNICK, 1998). 

O organismo humano, num processo de desequilíbrio homeostático, devido a várias 

doenças ou disfunções, pode apresentar uma melhora no quadro geral quando 

somente uma das doenças ou disfunções se restabelece.  

Neste sentido, vale a atenção dos médicos, incluindo os geriatras, quanto às 

diferentes doenças, ou causalidades e os diagnósticos referentes, “os achados, por 

exemplo, de febre, anemia, embolia retiniana e sopro cardíaco conduzem a um 

diagnóstico automático de endocardite infecciosa em um paciente mais jovem: em 

um paciente mais idoso, porém, estes mesmos achados podem refletir apenas a 

perda de sangue decorrente do uso de ASS, um embolo de colesterol, esclerose 

aórtica insignificante e uma enfermidade virótica” (RESNICK, 1998). 

Entende-se, assim, a importância do médico, na relação entre médico e paciente, 

cabendo ao médico a escuta das queixas e dos sintomas do idoso e a reserva de 

“um tempo adequado [grifo nosso] para a obtenção da história” (RESNICK, 1998). A 

análise do paciente idoso, de acordo com o mesmo autor, deve ser fundamentada 

no exame físico, no exame das condições mentais e na avaliação da capacidade 

funcional.  

Quanto ao exame físico, este deve respeitar alguns procedimentos, tais como: 

aferição da pressão arterial; medição do peso; checagem da visão, da audição, e 

das próteses dentárias, assim como da cavidade bucal; exame das mamas; 

observação dos pacientes que sofreram alguma queda, ao se levantar da cadeira, 

ao se curvar, ao se erguer, e ao caminhar por uma distância de 2,5 metros; e outros 

procedimentos pertinentes às queixas dos idosos.  

No que diz respeito ao exame das condições mentais do paciente, o médico procede 

com a avaliação do humor e da afetividade, e ao avaliar a demência “sempre o 

médico poderá perguntar sobre as reportagens nas quais eles estão particularmente 
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interessados e porquê; o mesmo se aplica às leituras, eventos sociais – e mesmo às 

novelas de televisão” (RESNICK, 1998), caso notado algum tipo de anormalidade 

exames mais específicos e minuciosos devem ser realizados para a confirmação da 

suspeita.  

A capacidade funcional, outro procedimento que compõe a análise do paciente, 

pode ser verificada através do preenchimento de um questionário pelo paciente ou 

mesmo por meio de conversação, a fim de avaliar o exercício das atividades 

cotidianas básicas3 e das atividades cotidianas instrumentais4.  

1.2 Cidade e Planejamento Urbano 

 

Milton Santos (1996) compreende o espaço como a associação da paisagem, 

“funcionalização da estrutura técnico-produtiva e lugar da fetichização”, e da 

sociedade, “a formação social que anima o espaço”. Também comenta que o espaço 

deveria ser do homem, da totalidade da população, onde os valores do “ser” 

prevalecessem aos do “ter”, o que não se verifica, ainda, na realidade. 

O mesmo autor, em 1993, completa a discussão do espaço como o arranjo 

indissociável entre a sociedade e a configuração geográfica do local (a 

concretização do espaço). Esse arranjo não é estático, ou seja, o espaço se 

configura a partir dos movimentos da sociedade, dos processos sociais. 

A cidade, para Santos (2000), também, pode ser entendida como um conjunto de 

fixos e fluxos, o último compreendido pelos fluxos de pessoas, de informação, de 

produtos. E os fixos são públicos ou privados, este regido pela lei de mercado e 

aquele como um aparato dos princípios sociais. O autor ainda, compara os fixos 

públicos dos países capitalistas avançados e do Brasil, no primeiro caso os serviços 

públicos essenciais, de responsabilidade do poder público, são distribuídos no 

espaço de acordo com as necessidades da população e  

as distâncias porventura existentes são minimizadas por transportes 

escolares ou hospitalares gratuitos. Não se trata de salário indireto, 

                                                 
3 Entende-se por atividades cotidianas básicas “tomar banho, vestir-se, evacuar e urinar sem ajuda, 
alimentar-se, sentar-se e levantar-se de uma cadeira e da cama, e caminhar” (Resnick, 1998). 
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pois tudo isso é devido a todos os cidadãos, com ou sem emprego, 

ricos ou pobres. Trata-se da busca de uma equidade social e 

territorial (SANTOS, 2000). 

O que difere da realidade brasileira que não consegue definir “o que são tais 

serviços, nem dotar um redistributivismo geográfico que sirva de base à justiça 

social” (SANTOS, 2000).  

Villaça (1986) compreende a cidade como o local da vida, e da reprodução do 

trabalho. “Falamos da cidade como um enorme ninho que envolve os diversos locais 

onde se dão, de um lado, o trabalho e do outro, os inúmeros locais onde a vida se 

reproduz” (VILLAÇA, 1986). Enquanto que a produção da cidade, ou ninho como o 

autor se refere, acontece com base numa disputa entre o perto e o longe, sendo que 

o perto não necessariamente é aquele cobiçado devido à evolução dos meios de 

transporte, o elemento de disputa é o tempo dispendido no deslocamento. Para o 

mesmo autor há uma disputa entre as classes sociais pelo perto e pelo longe na 

formação do espaço urbano e  

dadas as diferentes condições de transporte das distintas classes 

sociais em nossas cidades, cada ponto do seu território oferece 

diferenciadas possibilidades de deslocamentos para os demais 

pontos da cidade. A ampla possibilidade de deslocamentos é vital 

para o homem urbano [...] (VILLAÇA, 1986). 

Villaça (2001) entende que o espaço urbano possui peculiaridades comuns entre as 

metrópoles brasileiras, na medida que é baseado numa semelhante formação social, 

política, histórica e de modo de produção. O mesmo autor abrange o espaço urbano 

como uma estrutura, a estrutura urbana, produto social que se forma pela relação 

entre elementos do espaço, ao passo que quaisquer alterações desses elementos 

ou dessas relações levam a modificações em toda a estrutura urbana. São 

elementos da estrutura urbana 

[...] o centro principal da metrópole (a maior aglomeração 

diversificada de empregos, ou a maior aglomeração de comércio e 

serviços), os subcentros de comércio e serviços (aglomerações 

diversificadas de comércio e serviços, réplicas menores do centro 

                                                                                                                                                         
4 As atividades cotidianas instrumentais requerem maior esforço do que as atividades cotidianas 
básicas, como a ida a bancos ou supermercados, o uso do telefone, a locomoção de ônibus ou carro, 
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principal), os bairros residenciais, ou melhor, os conjuntos de bairros 

residenciais segundo as classes sociais e as áreas industriais. Essa 

estrutura está imbricada a outras estruturas territoriais, como os 

sistemas de transporte e de saneamento (VILLAÇA, 2001). 

Para o autor o sistema de transporte rege os outros sistemas, numa relação de 

dependência, e permite tanto o deslocamento de pessoas no papel de portadores de 

força de trabalho quanto no de consumidores.  

Dois tipos de espaço são destacados por Villaça (2001), as localizações e os objetos 

em si. Os primeiros envolvem uma atividade de deslocamento através do transporte 

(de pessoas, produtos e energia), de comunicação e de infra-estrutura. Sendo o 

transporte essência do urbano, logo a “acessibilidade é mais vital na produção de 

localizações do que a disponibilidade de infra-estrutura” (VILLAÇA, 2001).  

A formação da estrutura urbana se baseia na segregação sócio-econômica e 

espacial, que se refletem na estruturação intra-urbana e forma espaços tão inversos 

quanto conflitantes, como a periferia e o centro, fruto das diferenças sociais, do 

poder político distinto socialmente, e evidentemente do poder econômico (VILLAÇA, 

2001).  

Depreende-se que certos locais urbanos possuem os melhoramentos, as vantagens 

da estrutura urbana que beneficiam uma parcela da sociedade, aquela que detém o 

poder decisório, o econômico e o político, abastando esses locais com elementos de 

transporte, de infra-estrutura, de comunicação, de serviços e o que mais entender 

como essencial àquela camada sócio-econômica, não olvidando a questão 

ideológica que permite esse cenário e trata daqueles que não o usufrui como 

espectadores e admiradores da cidade, ou melhor, de parte da cidade.   

Para Milton Santos (1994), as cidades brasileiras são semelhantes quanto aos seus 

problemas, se diferenciando pela região em que estão, pelo tamanho e tipo de 

atividade produtiva. “(...) em todas elas problemas como os do emprego, da 

habitação, dos transportes, do lazer, da água, dos esgotos, da educação e saúde, 

[grifo nosso] são genéricos e revelam enormes carências” (SANTOS, 1994).  

O mesmo autor entende que o cerne da situação atual do país está na população, 

em sua falta de cidadania, ou no que o autor denomina consumidor não-cidadão. 

                                                                                                                                                         
cozinhar, entre outros (RESNICK, 1998).   
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Esse consumidor, alienado pela lógica do capitalismo, nasceu com a prática do 

Estado em priorizar a produção em vista do crescimento econômico do país, através 

de estruturas e condições para a produção e, acima de tudo, através de políticas 

adequadas ao capital. “O modelo político e o modelo cívico foram instrumentais ao 

modelo econômico” (SANTOS, 2000). 

O consumidor, ou o não-cidadão, não possui individualidade, a massa é a palavra 

norteadora desse modelo econômico presente. “A grande perversão do nosso tempo 

[...] está no papel que o consumo veio representar na vida coletiva e na formação de 

caráter dos indivíduos” (SANTOS, 2000). Para tanto, a ideologia de um futuro 

promissor baseado no trabalho, ou no trabalhador, age como ópio para as camadas 

de baixa renda, ofuscando a sua fadada realidade, de pobreza, de descaso do 

Estado, através da fetichização do consumismo onde a alienação, o não 

conhecimento da realidade, se faz necessário para as práticas do capital econômico 

recalcado pelo modelo político.  

Assim, a liberdade, na democracia, tem o cidadão como núcleo do sistema, pois é 

livre para clamar por seus direitos essenciais de vida digna. Santos (2000) acredita 

que “com o grupo, encontramos os meios de multiplicar as forças individuais, 

mediante a organização. (...) O homem livre nasce com a desalienação e se firma no 

grupo”. 

Esse autor ainda explica que a cidadania são os direitos promulgados por lei aos 

indivíduos que nascem em tal sociedade.  

O respeito ao indivíduo é a consagração da cidadania, pela qual 

uma lista de princípios gerais e abstratos se impõe como um corpo 

de direitos concretos individualizados. A cidadania é uma lei da 

sociedade que, sem distinção atinge a todos (SANTOS, 2000).  

Esse discurso da cidadania não se desdobra na realidade para toda a população. 

Milton Santos faz, também, um paralelo entre o espaço e o cidadão, compreendendo 

que o espaço, a cidade, não possui todos os bens e serviços distribuídos de forma 

igualitária no espaço, logo, o acesso dos cidadãos não é igualitário. “Desse modo, 

as pessoas desprovidas de mobilidade, seja em razão de sua atividade, seja em 

razão de seus recursos, devem resignar-se à não-utilização de tais bens e serviços, 

cujos preços são, às vezes, inferiores aos de sua localidade” (Santos, 2000), e 
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acrescenta-se que não só os preços são inferiores, mas a existência e a qualidade 

de bens públicos diferem no espaço da cidade.  

1.2.1  As Políticas Públicas 

 

É sabido que a apropriação do espaço urbano não é homogênea, ou seja, as 

desigualdades econômicas, de poder político e ideológico influenciam na 

apropriação do espaço. “A dominação social se dá também através do espaço 

urbano, em especial a dominação ideológica, aquela que se oculta ao olhar do 

dominado” (MARICATO, 1997), vale acrescentar a percepção de toda a sociedade 

quanto à cidade, sendo esta considerada somente uma parcela de sua totalidade, 

não por acaso a que possui demasiada infra-estrutura de embelezamento, por 

exemplo, e onde se encontra a classe dominante.  

A esperança para um cenário de direito e vida digna para o homem se encontra no 

próprio homem no sentido dele ser integrante, influenciador do espaço, e no caso 

das cidades, dos espaços por ele próprio construídos. Para tanto o poder público, 

deve representar a população, compreendendo a totalidade da sua realidade e 

provendo suas necessidade e direitos.   

De acordo com Pereira (1984), o planejamento urbano é um processo de controle e 

orientação do território, sendo o setor público aquele que tem por dever representar 

a população e seus interesses a fim de proporcionar uma vida digna e com bem 

estar.  

Deák (1999) explica que o planejamento urbano no Brasil tornou-se um instrumento 

necessário quando o país de agrário passa a ser predominantemente urbano, sendo 

a cidade o palco da produção e da reprodução do trabalho. O planejamento urbano 

a partir do Estado Novo (1937), com o governo de Getúlio Vargas, instiga o interesse 

do poder público, pois a cidade representava o tão sonhado desenvolvimento rumo 

ao progresso. Em 1960 e 1970, o planejamento urbano alcança seu apogeu, pois o 

acelerado processo de urbanização do Brasil requer atenção e intervenção do 

Estado, através do planejamento urbano. 

Entendia-se por planejamento urbano o conjunto das ações de 

ordenação espacial das atividades urbanas que, não podendo ser 
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realizadas ou sequer orientadas pelo mercado, tinham de ser 

assumidas pelo Estado, tanto na sua concepção quanto na sua 

implementação (DEÁK, 1999). 

Assim, foram elaborados os Planos Integrados de Desenvolvimento (PID) para todas 

as cidades brasileiras a fim de angariar financiamentos públicos, e visavam aspectos 

amplos quanto à cidade, desde sua infra-estrutura até a “provisão de serviços tão 

pouco espacial-específicos quanto saúde [grifo do autor] e educação pública” 

(DEÁK, 1999). Contudo, os PIDs não tiveram o efeito desejado, ou seja não foram 

implantados, somente permanecendo no discurso, sendo extintos em 1970. 

Em 1988, a nova Constituição Federal torna obrigatório o planejamento urbano que 

até o presente momento, na maioria dos casos, reforça a névoa diante da população 

quanto aos reais interesses do Estado, o de promover o desenvolvimento para a 

produção do capital beneficiando uma pequena parcela da população 

permanecendo “[...] restrito a iniciativas isoladas e anêmicas que, na melhor das 

hipóteses, arrolam ‘problemas’, mas nem preconizam e muito menos propõem 

‘soluções’” (DEÁK, 1999). O autor entende que os “problemas” urbanos estão 

arraigados na “natureza da urbanização”, pois os camponeses expulsos do campo, 

obrigados a vender sua força de trabalho, submetidos a todo tipo de exploração se 

encontram na cidade, lugar onde os dominantes realmente cumprem o seu papel de 

exploradores e fazem suas necessidades e vontades prevalecerem sobre a grande 

maioria, que vendada pela ideologia dessa classe não faz cumprir seus direitos e 

permanece à mercê, também, do planejamento urbano.     

O planejamento urbano, ao menos deveria, ter como sujeito a população como um 

todo e seus espaços. Vale ressaltar a importância da percepção da realidade local, 

pois se os estereótipos são tomados como genuínos a solução dos problemas e as 

intervenções do poder público tornam-se modelos, ou mesmo receitas seguidas 

conforme determinada situação (PEREIRA, 1984). Essa padronização ocorre 

igualmente com relação às faixas etárias da população, no que tange às 

necessidades diversas de cada faixa etária, como as necessidades biológicas que 

diferem em cada grupo etário; assim a razão da observação e compreensão da 

realidade se tornam evidentes.   
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A esperança para o planejamento urbano eficiente começa a se concretizar na 

medida que 

[...] largos setores da opinião pública vão tomando progressivamente 

consciência deste facto [ineficiência do Poder Público] e começam a 

exigir, implícita ou explicitamente, a resolução dos problemas que 

dificultam a realidade do dia a dia dos cidadãos; a sua participação 

ativa nas decisões que os afectam [...] (PEREIRA, 1984). 

De acordo com Francisco de Oliveira (1982), o Estado se relaciona diretamente com 

o urbano. O espaço urbano brasileiro surge como o local de ligação da produção 

com a circulação internacional de mercadorias, o urbano também se configura como 

aparelho do Estado, a cidade como sede burocrática. O autor explica que as cidades 

brasileiras não formaram uma rede de cidades, ou seja, tanto o campo como as 

cidades não tiveram ligações entre si, devido ao seu caráter autárquico, no sentido 

também de não possuírem um mercado de força de trabalho. No campo, a economia 

de monocultura para exportação tinha o trabalho cativo, e as indústrias, com a 

complexa divisão social de trabalho, continuaram a possuir, de uma certa forma, o 

trabalho cativo, por exemplo quando no complexo industrial a própria indústria 

constrói uma vila para os operários. Portanto, o que se forma são grandes cidades, 

desconectas, sedes burocráticas e de circulação de mercadorias, com vistas para a 

exportação. Essas grandes cidades formam redes urbanas polarizadas, em 

contrapartida, também, se forma uma rede urbana pobre. O autor, ainda afirma, que 

os ciclos de produção, e a modificação da divisão social do trabalho definem o 

espaço urbano, ao passo que o açúcar, o café, entre outros, e mais recentemente a 

indústria “permanecem criando e recriando permanentemente  um padrão de 

urbanização”. A estagnada relação entre o campo e a cidade, onde a divisão social 

do trabalho no campo que não deu suporte às cidades, forçou as cidades a serem 

autarquias, portanto a industrialização brasileira teve que ser urbana, e exigiu um 

padrão de urbanização.  

Os anos de 1930, foram marcados pela aceleração do processo de urbanização, daí 

a relação, para o autor, do Estado com o urbano, que vem com a regulação do 

Estado na relação capital-trabalhador. Essa regulação, no sentido de fixar um preço 

para a força de trabalho, possibilita o cálculo do lucro do capitalista, e cria o mercado 

da força de trabalho. Nos anos de 1950, se instalam, no Brasil, as indústrias 
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periféricas dos países centrais, fruto do chamado capitalismo monopolista. A 

expansão das empresas internacionais para os países periféricos, importa, também, 

uma nova estrutura de classes resultado do padrão organizacional das empresas 

internacionais, a classe média, ou o trabalhador improdutivo (gerentes, executivos, 

etc.). Essa nova classe, com peso político e social, cria demandas no urbano, e o 

Estado supri essa demanda “dando por contraste, o desatendimento, na escala mais 

absurda possível, das demandas das classes mais baixas na estrutura de classes da 

sociedade, das demandas do operariado, das demandas das classes populares em 

geral” (OLIVEIRA, 1982). O Estado, além de privilegiar as demandas da classe 

média, também, facilita a acumulação do capital privado, investindo na demanda do 

capital industrial. Para o autor, o caos urbano se dá devido ao peso social e político 

das classes médias, e também pela falta de participação ativa das classes populares 

na política do Estado, e pode-se acrescentar o fato do Estado se unir ao capital 

industrial e favorecê-lo, também.  

1.2.2 O Estado e a mudança do perfil da população idosa 

 

Entende-se que o Estado é um dos agentes do espaço urbano, e também agente 

influenciador do direcionamento dado às prerrogativas do planejamento urbano, que 

ao menos, deveria ter a sociedade vista como um todo, a fim de suprir suas 

necessidades de vida digna e fazer cumprir seu dever de poder público. A 

sociedade, a população, quando com consciência política e de seus direitos, ou seja, 

quando constituída por cidadãos, também se faz presente como um agente do 

espaço urbano, reforçando seus direitos quanto ao Estado.  

Entretanto, o que se verifica na realidade brasileira são os interesses dos agentes 

econômicos prevalecendo sobre os da população, o que determina assim o leme do 

espaço urbano, ou o espaço atuando como um reprodutor de capital.  

No tocante ao envelhecimento da sociedade, o Estado possui duas posições 

decisivas. A primeira quanto à atenção dada à população como um todo (jovens, 

idosos, homens, mulheres, crianças etc.), com educação, saúde, lazer, saneamento, 

entre outros, o que possibilita um envelhecimento da base e do topo da pirâmide 

demográfica, além do envelhecimento saudável da população, que se volve a favor 
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do próprio poder público na medida que os investimentos na saúde podem ser 

diminuídos, por exemplo.  

A segunda posição do Estado, se refere à prioridade dos interesses do setor 

econômico em sobreposição aos da população, assim não se torna atrativo para o 

Estado que a população seja constituída de cidadãos, pois se assim fossem seriam 

uma ameaça aos objetivos dos agentes econômicos, e do Estado.  

Países como Itália, Alemanha, França são constituídos por cidadãos que, com voz 

ativa, conhecem seus direitos e exigem do Estado. Essa atitude da população se 

baseia num processo histórico-político-econômico-cultural diferente do Brasil, pois 

não foi importado, surgiu de forma gradual, e a população teve participação efetiva 

nesse processo, o que embasou a formação de cidadãos conscientes. Assim, esses 

países, que são considerados envelhecidos, têm todo o aparato de investimento 

para o envelhecimento populacional, quando o Estado investe em educação, lazer 

saúde, etc., o que também contribui para a formação de novos cidadãos. 

O Estado tendo conhecimento do processo de envelhecimento populacional pode 

prever alguns problemas, e representar a população quanto aos seus direitos e 

necessidades. Cunha (2003) afirma que a Espanha e a Itália estão com a pirâmide 

demográfica invertida, e que isso pode se refletir na previdência e no mercado de 

trabalho, e “[numa] terceira questão, que considero a mais importante, que é a 

saúde do idoso, que é muito mais complexa e muito mais cara. [...] Isso vai exigir um 

grau de investimento muito mais forte, e não sei se o Brasil está preparado”. O 

Brasil, atravessando o processo de envelhecimento populacional, provavelmente, 

terá problemas, como os da previdência, do mercado de trabalho e da saúde, 

maiores do que aqueles problemas enfrentados pelos países como a França e 

Espanha, pois o Estado e a população não se encontram preparados para acolher a 

população idosa, não no sentido de legislações específicas para o idoso, mas 

quanto ao conhecimento da importância do processo de envelhecimento, às reais 

necessidades e à atenção dada a essa população.  
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CAPÍTULO II 

O DIREITO À SAÚDE PÚBLICA E O IDOSO 

 

Um dos aspectos que chama a atenção no processo de envelhecimento da 

população é a necessidade do estabelecimento de políticas públicas que sejam 

direcionadas ao alcance da qualidade de vida do idoso.  

No Brasil, há legislações específicas sobre a questão do idoso, as quais são 

apresentadas neste capítulo, cujo foco é a saúde pública do idoso. Vale ressaltar, 

ainda, que existem outros aspectos apontados como importantes para o Estado, 

com relação à população idosa, tais como a educação e a participação social e 

política.   

2.1  A Saúde Pública na Constituição Federal 

 

Conforme a Constituição Federal de 1988, Título II Capítulo II Artigo 6º, a saúde é 

um direito social, garantido por lei assim como a educação, o trabalho, a moradia, o 

lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à infância e à maternidade e a 

assistência aos desamparados.  

O Título VIII da Ordem Social, Capítulo II Seção II, se dedica à saúde pública 

assegurando no Artigo 196 a saúde como um  

[...] direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas 

sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de 

outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e 

serviços para sua promoção, proteção e recuperação.  

A mesma Seção II, dá ao Sistema Único de Saúde (SUS) as seguintes 

competências no Artigo 200 

I - controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de 

interesse para a saúde e participar da produção de medicamentos, 

equipamentos [grifo nosso], imunobiológicos, hemoderivados e 

outros insumos;  
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II - executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem 

como as de saúde do trabalhador;  

III - ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde 

[grifo nosso]; 

IV - participar da formulação da política e da execução das ações 

de saneamento básico;  

V - incrementar em sua área de atuação o desenvolvimento 

científico e tecnológico;  

VI - fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o controle de 

seu teor nutricional, bem como bebidas e águas para consumo 

humano;  

VII - participar do controle e fiscalização da produção, transporte, 

guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e 

radioativos;  

VIII- colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o 

do trabalho.  

2.2  As Políticas do Idoso, O Estatuto do Idoso e a Saúde 

 

A Política Nacional do Idoso, Lei Nº 8.842 de 04 de janeiro de 1994, tem por objetivo 

“assegurar os direitos sociais do idoso, criando condições para promover sua 

autonomia, integração e participação efetiva na sociedade” (Capítulo I, Da 

Finalidade). Dentre suas diretrizes e princípios encontram-se a preocupação com a 

capacitação e reciclagem dos profissionais das áreas de geriatria e gerontologia, a 

não discriminação do idoso em quaisquer circunstâncias, e a atenção às 

disparidades econômicas, sociais, regionais e entre o meio urbano e rural que o 

idoso se encontra.  

No Capítulo IV Seção II da Política Nacional do Idoso, Das Ações Governamentais, 

na área da saúde cabe ao governo 

a) garantir ao idoso a assistência à saúde, nos diversos níveis de 

atendimento do Sistema Único de Saúde; 
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b) prevenir, promover, proteger e recuperar a saúde do idoso, 

mediante programas e medidas profiláticas; 

c) adotar e aplicar normas de funcionamento às instituições 

geriátricas e similares, com fiscalização pelos gestores do Sistema 

Único de Saúde; 

d) elaborar normas de serviços geriátricos hospitalares; 

e) desenvolver formas de cooperação entre as Secretarias de 

Saúde dos Estados, do Distrito Federal, e dos Municípios e entre os 

Centros de Referência em Geriatria e Gerontologia para 

treinamento de equipes interprofissionais; 

f) incluir a geriatria como especialidade clínica, para efeito de 

concursos públicos federais, estaduais, do Distrito Federal e 

municipais; 

g) realizar estudos para detectar o caráter epidemiológico de 

determinadas doenças do idoso, com vistas à prevenção, 

tratamento e reabilitação; e 

h) criar serviços alternativos de saúde para o idoso [...] 

 Vale destacar a relevância da especialidade da geriatria para a saúde pública, pois 

o geriatra5 se torna o centro no que se refere à saúde do idoso, no que tange à 

prevenção e recuperação de doenças pertinentes às pessoas com 60 ou mais anos. 

Trata-se, então, de um profissional essencial para o Sistema Único de Saúde 

comprovando a geriatria como especialidade clínica para fins de concursos públicos. 

O que reforça a importância da saúde do idoso em âmbito nacional é a promulgação 

da Política Nacional de Saúde do Idoso, de 10 de dezembro de 1999, que tem o 

propósito de promover o envelhecimento saudável; de manter e melhorar a 

capacidade funcional (principia a autonomia, a independência física e mental) do 

idoso; de prevenir doenças; e de recuperar e reabilitar aqueles que estão doentes a 

fim de não comprometer sua capacidade funcional.  

                                                 
5 Entende-se por geriatra o responsável por tratar e prevenir as doenças e alterações daqueles que 
possuem 60 ou mais anos (Glossário de Especialidade Médica), tendo como objetivo a “promoção da 
saúde e o tratamento de doenças e incapacidades na velhice” (Política Nacional de Saúde do Idoso). 
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Com relação ao SUS, a Política Nacional de Saúde do Idoso esclarece que a 

cooperação entre as esferas do governo federal, estadual e municipal são as bases 

para seu êxito. A articulação e a integração institucional entre segmentos da 

sociedade vinculados à saúde do idoso são premissas para o cumprimento da 

mesma política. 

Compete à esfera federal a articulação entre os Ministérios da Educação, da 

Previdência e Assistência Social, do Trabalho e Emprego, de Estado do 

Desenvolvimento Urbano, da Justiça, do Esporte e Turismo, e da Ciência e 

Tecnologia, cada qual com as suas respectivas atribuições. Vale ressaltar que a 

parceria com a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano propõe: melhorias 

e condições de habitação própria aos idosos, a diminuição das barreiras 

arquitetônicas e urbanas, promover e facilitar o transporte público ao idoso, a 

promoção de ações educacionais àqueles que executam e são beneficiados dos 

programas habitacionais para a atenção aos aspectos ambientais que colocam em 

risco a capacidade funcional do idoso, e “o estabelecimento de previsão e a 

instalação de equipamentos públicos [grifo nosso] voltados ao atendimento da 

população idosa previamente identificada, residentes na área de abrangência dos 

empreendimentos habitacionais respectivos”. Entende-se por equipamentos públicos 

aqueles que são de utilidade pública do idoso no que se refere também à saúde, ou 

seja, as Unidades Básicas de Saúde, as Unidades Ambulatoriais, os Hospitais 

Públicos e qualquer outro equipamento urbano destinado a esse fim.      

A mesma Política têm também como diretriz a assistência às necessidades de saúde 

do idoso e a capacitação dos recursos humanos especializados, profissionais como 

os geriatras. Quanto aos recursos humanos especializados entende-se “que o setor 

de saúde possa dispor de pessoal em qualidade e quantidade adequadas [grifo 

nosso], e cujo provimento é de responsabilidade das três esferas do governo”. 

Cabendo ao Ministério da Educação e às instituições de ensino superior por 

intermédio de Centros Colaboradores de Geriatria e Gerontologia a capacitação dos 

recursos humanos, no sentido de padronizar conceitos e procedimentos no que se 

refere à saúde do idoso.    

A assistência às necessidades de saúde do idoso deverá ser abrangida na esfera 

ambulatorial, hospitalar e domiciliar de acordo com a Política Nacional de Saúde do 
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Idoso. Com relação à assistência ambulatorial, esta se resume a consultas com 

geriatras, a fim de reduzir as internações hospitalares e em clínicas de repouso, e a 

procura por ambulatórios especializados e serviços de emergência. Depreende-se 

que as finalidades acima comentadas visam a redução de custos com o setor da 

saúde e a não obstrução do sistema de saúde pelo idoso no que se refere à intensa 

demanda por especialistas e serviços médicos gerais, o que poderia dificultar o 

procedimento e as finalidades do direito á saúde de toda a população. 

 A consulta geriátrica, de acordo com a mesma Política mencionada, deve seguir 

uma rotina “de escalas de rastreamento para depressão, perda cognitiva e avaliação 

da capacidade funcional, assim como o correto encaminhamento para a equipe 

multiprofissional e interdisciplinar” e atentar para os problemas nos aparelhos 

locomotor e geniturinário, cardiorrespiratórios, digestivos, hematológicos, endócrino-

metabólico, transtornos neuropsiquiátricos, doenças tireoideanas, doença de 

Parkinson, incontinência urinária entre outras doenças que prevalecem na velhice, 

sendo que “o modelo de consulta a ser estabelecido pautar-se-á pela abrangência, 

sensibilidade diagnóstica e orientação terapêutica, nestas incluídas ações não 

farmacológicas”. O geriatra deve atender o bem estar do idoso e considerar a 

complexidade do diagnóstico devido às doenças não possuírem manifestações 

típicas e ao alto grau de morbidade, além da possibilidade de iatrogenia6. Cabe 

também ao geriatra a orientação terapêutica, ou seja, incentivar as mudanças de 

hábito, estilo de vida, ao paciente proporcionando melhora ou manutenção da sua 

condição de saúde.  

Segundo a Política Nacional de Saúde do Idoso, a responsabilidade da saúde do 

idoso compete ao gestor federal, estadual e municipal. Com relação aos recursos 

humanos em saúde é de responsabilidade do gestor federal a promoção da inclusão 

da geriatria em concursos públicos, a entendendo como especialidade médica. 

Compete ao gestor estadual a promoção da capacitação dos recursos humanos em 

saúde e ao gestor municipal “promover articulação necessária com as demais 

instâncias do SUS visando o treinamento e a capacitação de recursos humanos para 

operacionalizar, de forma produtiva e eficaz, o elenco de atividades específicas na 

área de saúde do idoso”.   

                                                 
6 Iatrogenia compreende-se como “qualquer agravo à saúde, causado por intervenção médica” 
(Política Nacional de Saúde do Idoso”. 
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O gestor estadual ainda se incumbe de “adequar os serviços de saúde com a 

finalidade do atendimento às necessidades específicas da população idosa”, 

percebe-se que as necessidades específicas ficam a cargo do gestor estadual, mas 

é o gestor municipal quem possui o conhecimento da realidade do idoso devido à 

sua maior proximidade dessa população e ao conhecimento de suas necessidades 

específicas, entendendo que essas necessidades se transformam de um local para 

outro, pois mudam as faixas etárias dos idosos que possuem maior participação 

nessa população, também são diferentes as doenças, os estilos de vida e o espaço 

urbano, este último pode promover facilidades ou dificuldades arquitetônicas, por 

exemplo.  

Compete aos três gestores, federal, estadual e municipal, a participação social do 

idoso e o incentivo e promoção de informações e conhecimentos com relação à 

saúde do idoso.   

Cabe ao gestor federal “implementar, acompanhar e avaliar a operacionalização 

desta Política Nacional de Saúde do Idoso, bem como os planos, programas, 

projetos e atividades dela decorrentes”, logo o gestor estadual deve elaborar, 

coordenar e executar a política referida e ao gestor municipal cabe a coordenação e 

execução das Políticas Nacionais e Estaduais em nível municipal.  

Para tanto, em 1997, promulga-se a Lei Estadual Nº 9.892, a Política Estadual do 

Idoso, do estado de São Paulo, que garante o exercício da cidadania aos idosos. 

Tem como princípio o direito à cidadania (direito à vida, à dignidade, ao bem estar e 

à participação na sociedade), regado pelo princípio da igualdade e disseminando o 

conhecimento do processo de envelhecimento à sociedade, o cumprimento dessa 

política é de responsabilidade do estado, da união e da família.   

O Capítulo III Artigo 6º da Política Estadual do Idoso, trata dos objetivos e metas 

dentre eles  

I- resgatar a identidade, o espaço e a ação do idoso na sociedade; 

[...] 

V- estimular a criação de Políticas Municipais por meio dos 

Conselhos Municipais de Idosos; 

VI- capacitar os recursos humanos em todas as áreas ligadas ao 

idoso; 



 

 

32

VII- divulgar informações acerca do processo de envelhecimento 

como fenômeno natural da vida; 

VIII- estabelecer formas de diálogo eficiente entre o idoso, a 

sociedade e os poderes públicos; [...] 

XI- atender com dignidade o idoso de acordo com suas 

necessidades.  

Na área da saúde a Política Estadual do Idoso, Capítulo V, reforça a garantia de 

assistência integral no que compete ao estado e ao município, e estimula a formação 

de equipes multiprofissionais e interdisciplinares para o atendimento adequado ao 

idoso. Não se pode olvidar que o tratamento de sintomas secundários às doenças 

crônicas pode melhorar o estado de saúde do idoso. Ainda estimula o atendimento 

preferencial, com hora marcada e em domicílio, aos idosos atendidos pelo SUS. No 

que tange os recursos humanos a presente política estadual deve “estimular o 

treinamento dos profissionais da saúde ligados ao serviço do idoso”.  

A Política Estadual do Idoso no Capítulo V, na área da habitação e urbanismo, trata 

de programas habitacionais, de transporte, de eliminação de barreiras arquitetônicas 

e da promoção de Centros de Convivência e Centros-Dia (em parcerias com 

organizações não governamentais).   

O poder público passa a considerar o idoso como sujeito notável na medida que 

institui o Estatuto do Idoso, Lei Nº 10.741, de 1º de outubro de 2003, assegurando 

os direitos previstos nesta lei àqueles com idade de 60 ou mais anos e garantindo a 

preservação da saúde física e mental do idoso. O Estatuto discute que é obrigação 

da família, da comunidade, da sociedade e do poder público o cumprimento do 

direito à saúde, à vida, ao esporte e lazer, ao trabalho, à cidadania, à alimentação, à 

educação, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e 

comunitária com prioridade. E no Título I, Artigo 3º, Parágrafo Único, explica  

A garantia de prioridade compreende: 

I- atendimento preferencial imediato e individualizado junto aos 

órgãos públicos e privados prestadores de serviço à comunidade 

[incluindo os de saúde]; 

II- preferência na formulação e na execução de políticas sociais 

públicas específicas; [...] 
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VI- capacitação e reciclagem dos recursos humanos nas áreas de 

geriatria e gerontologia e na prestação de serviços aos idosos; 

VII- estabelecimentos de mecanismos que favoreçam a divulgação 

de informações de caráter educativo sobre os aspectos 

biopsicossociais de envelhecimento; 

VIII- garantia de acesso à rede de serviços de saúde e de 

assistência sociais locais.  

O direito à saúde também é garantido pelo Artigo 9º, que trata como dever do 

Estado a efetivação de políticas públicas que viabilizem um envelhecimento 

saudável e digno.  

À saúde do idoso se dedica o Capítulo IV, Do Direito à Saúde, do Estatuto do Idoso, 

levantando condições essenciais à vida saudável do idoso. Importante papel tomado 

pelo poder público, Artigo 15º, que garante a saúde pública, através do SUS, 

pregando um atendimento universal e igualitário “para a prevenção, promoção, 

proteção e recuperação da saúde, incluindo a atenção especial às doenças que 

afetam preferencialmente os idosos [grifo nosso]”.  

Com relação à prevenção e manutenção da saúde do idoso, esta se realiza através 

do cadastramento da população idosa, do atendimento geriátrico e gerontológico 

nos ambulatórios, da orientação oferecida aos idosos com seqüelas de doenças 

pelos profissionais da geriatria e gerontologia, da existência de unidades de 

referência com profissionais do ramo da geriatria e gerontologia, e do atendimento 

domiciliar para aqueles que necessitarem.  

Percebe-se que todo o embasamento para a saúde pública do idoso decorre da 

necessidade de profissionais especializados no atendimento ao idoso pelo poder 

público, que tem a obrigação de atender as necessidades do idoso quanto à saúde, 

e somente cumpre esse papel quando oferece de maneira adequada e com 

qualidade o atendimento médico geriátrico e de profissionais da gerontologia no 

âmbito do SUS, ou seja, o poder público deve estar atento à realidade dos idosos e 

às doenças do envelhecimento, além de contar com profissionais qualificados para o 

atendimento eficiente.  
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O poder público assegura a distribuição gratuita de remédios, próteses e órteses que 

contribuam para o tratamento ou habilitação do idoso, e ainda provê o atendimento 

especializado aqueles portadores de deficiência ou com limitações que o incapacite.  

O Estatuto do Idoso, no Artigo 116º, trata da inclusão de dados sobre a população 

idosa no censo demográfico, mostrando a importância da população idosa para fins 

de pesquisa e conhecimentos sobre o envelhecimento, o que possibilita estudos 

específicos e a formulação de políticas voltadas para o idoso brasileiro.  

O Estado brasileiro ainda não se encontra preparado para o envelhecimento 

populacional, as ações e programas não abordam a questão do envelhecimento 

como um processo de atenção urgente. Contudo a existência de legislações 

específicas para a população idosa, e para a saúde pública do idoso, representa um 

avanço para a sociedade, uma esperança para uma vida digna de toda a população.  

2.3  Direito à saúde pública em São José dos Campos 

 

O município de São José dos Campos possui a Gestão Plena do Sistema Municipal 

de Saúde (portaria nº 2553, de 04 de maio de 1998) e a Gestão Plena de Atenção 

Básica Ampliada (portaria nº 2258, de 10 de dezembro de 2002), o que o habilita a 

receber recursos provenientes da União, daí o papel do Fundo Municipal de Saúde. 

Assim, cabe ao município a responsabilidade dos serviços de média e alta 

complexidade e hospitalares à população, além da atenção básica a saúde com a 

finalidade de promoção, prevenção, tratamento e reabilitação da saúde da 

população.    

A Lei Orgânica do município de São José dos Campos, Capítulo II Da Seguridade 

Social, Seção II Da Saúde, compreende a saúde como um direito fundamental e 

inalienável de toda a população sendo de responsabilidade do poder público 

municipal através de políticas sociais, econômicas e ambientais no que tange o bem 

estar físico e mental da população, e a redução e eliminação de doenças. Também 

assegura que as ações e serviços de saúde devem ser de acesso universal e 

igualitário, além do atendimento integral à população com relação à promoção, 

preservação e recuperação da saúde.  
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O Artigo 274, da Seção II, da referida Lei, confere à Secretaria Municipal de Saúde a 

gestão do SUS no município, e que cabe à Conferência Municipal de Saúde avaliar 

a saúde do município e estabelecer diretrizes para a política referente, ao Conselho 

Municipal de Saúde (COMUS) compete formular e controlar a política as ações de 

saúde, e ao Conselho Gestor de Unidades (CGU) cabe cumprir a gestão das 

unidades de saúde.  

O Fundo Municipal de Saúde, administrado pela Secretaria Municipal de Saúde, 

compõe os recursos da saúde pública, que provêem do orçamento do município, do 

estado, da união, da seguridade social, e de outras fontes.  

O Artigo 277, da Lei Orgânica do município, trata das responsabilidades da 

Secretaria Municipal de Saúde 

I- comandar o SUS no âmbito do município, em articulação com a 

Secretaria de Estado da saúde; 

II- formular e implementar a política de recursos humanos na esfera 

municipal, de acordo com a política nacional e estadual de 

desenvolvimento de recursos humanos para a saúde, instituindo 

planos de carreira para os seus profissionais, observando pisos 

salariais nacionais, admitindo através de concurso, capacitando e 

possibilitando a reciclagem dos profissionais, no mínimo uma vez 

por ano, proporcionando condições adequadas de trabalho para a 

execução de suas atividades, em todos os níveis, e concedendo 

isonomia salarial ao nível do município; 

III- elaborar e atualizar periodicamente o plano municipal de saúde, 

em termos de prioridades e estratégias municipais, em consonância 

com o plano estadual e de acordo com as diretrizes do respectivo 

Conselho Municipal;  

IV- elaborar e atualizar a proposta orçamentária do SUS para o 

município; [...] 

VI- propor projetos de lei que contribuam para a viabilização e 

concretização do SUS no Município [...] 

XX- as ações e os serviços de prestação da saúde que abrangem o 

ambiente natural, os locais públicos e de trabalho [...].   
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O SUS, de responsabilidade da Secretaria de Saúde de São José dos Campos, tem 

a incumbência de ações quanto à saúde do idoso a fim de identificar e controlar os 

“os fatores determinantes e condicionantes da saúde individual e coletiva” (Artigo 

278, da Lei Orgânica).  

O Capítulo III, Da Proteção Especial, Seção III, da Lei Orgânica do município, é 

atribuído ao idoso e compreende a saúde como um direito assegurado pela família, 

pela sociedade e pelo município. 

Em 1995, o Plano Diretor de São José dos Campos institui a Política Municipal de 

Saúde que tem como diretriz a garantia dos serviços essenciais a fim de intervir na 

realidade sanitária da área de abrangência de cada unidade de saúde, além das 

especialidades básicas, dos exames complementares, dos medicamentos e dos 

leitos hospitalares. Também prevê uma política salarial e ações de educação 

continuada para os profissionais da saúde, dentre eles os geriatras, com o intuito de 

melhorar as relações com o usuário do serviço público de saúde e promover uma 

maior estabilização desses profissionais na esfera pública.  

Fica clara, neste documento, a necessidade de maior participação dos recursos 

públicos da união e dos estados, portanto, o orçamento para a saúde depende em 

grande parte dos recursos do município, depreende-se que os recursos atuais 

destinados à saúde pública não são suficientes para atender às necessidades da 

população.  

A Política Municipal de Saúde, artigo 55, ainda trata de “resolver as questões 

administrativas adequando-as para a solução de problemas do serviço de saúde”, ou 

seja, preconiza a redução da burocracia e de outros assuntos administrativos. 

A Política referida de saúde pública deve atender às premissas do SUS de 

descentralização e municipalização da saúde, de hierarquização, de regionalização, 

de participação da população, de formação de uma equipe multi-profissional, do 

princípio da gratuidade e equidade, e da educação em saúde.  

Dentre os programas gerenciais da saúde da Política Municipal de Saúde encontra-

se o desenvolvimento dos recursos humanos, comentando a necessidade do 

investimento no profissional da saúde pública, através do conhecimento tecno-

intelectual com reciclagens, treinamentos, capacitação específica, cursos e formação 
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de profissionais. Quanto à estrutura física da saúde municipal os programas 

gerenciais previstos são a ampliação e readequação do atendimento.  

A subseção II, Das Ações de Saúde Dirigidas à População, Artigo 57, compreende 

que as ações da saúde pública devem “estar consubstanciadas de acordo com a 

realidade local da área de abrangência das Unidades de Saúde”, daí a importância 

do conhecimento do poder público da localização da população, da realidade local e 

de todas as variáveis que influenciam na saúde da população, o que inclui a 

população idosa. Logo comenta que a saúde do idoso participa dos programas 

prioritários da política de saúde, e deve desenvolver ações e atividades preventivas - 

recreativas para a população idosa, e controlar os grupos de risco conforme a 

realidade local.  

Com relação aos programas da Política Municipal de Saúde do município de São 

José dos Campos, encontram-se as ampliações das Unidades Básicas de Saúde, a 

instalação de dois hospitais e alterações na estrutura física dos equipamentos de 

saúde. Esse último programa engloba a UBS, tendo em vista a “instalação de 

Unidades Básicas de Saúde segundo levantamento local de dados populacionais, 

epidemiológicos, saneamento, condições sócio-econômicas, acidentes geográficos e 

outros, baseados nos estudos de territorialização” (Artigo 59, II).  

A prefeitura, ainda, está instituindo o Cartão Nacional de Saúde, conhecido como 

cartão SUS, que contempla todas as informações de saúde do paciente, de tal modo 

que facilita a identificação do paciente, a marcação das consultas, a retirada de 

medicamentos e também possibilita a identificação do paciente em qualquer unidade 

de saúde, de acordo com a prefeitura do município.  

A Prefeitura Municipal, anualmente, promove uma campanha contra influenza, 

através da vacinação contra a gripe para a população idosa, que em 1999 cobriu o 

universo de 91,9% de idosos, contudo no ano de 2000, foram vacinados 79,9%, e 

em 2005 abrangeu 82,4% dos idosos.  

O direito á saúde pública é assegurado a todos os cidadãos baseados nas 

premissas do SUS, de gratuidade, universalidade e equidade seguida da 

descentralização e municipalização dos serviços de saúde estadual a fim de atender 

às necessidades locais de saúde.  
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2.3.1  Organização da saúde pública em São José dos Campos 

 

À Secretaria de Saúde de São José dos Campos estão vinculados os 

Departamentos de Serviços Básicos de Saúde, Departamentos de Serviços 

Especializados de Saúde, Departamentos de Serviços Emergenciais e Hospitalares 

e o Departamento de Saúde Bucal, cada qual com suas respectivas divisões.  

Também está vinculado à Secretaria de Saúde o Departamento de Políticas Públicas 

que, de acordo com a Prefeitura de São José dos Campos, tem como função a 

coordenação e o planejamento das políticas e ações de saúde no nível primário e 

secundário, e articula essas políticas com o setor terciário de atenção, com os outros 

departamentos da saúde e outras instâncias. Esse Departamento também 

“reorganiza os fluxos e controles para as ações já existentes ou novas [...]”.    

Ainda encontra-se vinculado à Secretaria de Saúde o Conselho Municipal de Saúde 

(COMUS), que por sua vez possui ligação com o Conselho de Gestores de Unidades 

(CGU). Cabe ao Conselho Municipal de Saúde formular e controlar a execução das 

políticas de saúde, este é um órgão colegiado, deliberativo e permanente, instituído 

pela Lei Nº 8.142, de 1990. Sua composição engloba os usuários, os trabalhadores, 

os prestadores de serviços quanto à saúde e os representantes do governo.  

O Conselho de Gestores de Unidades tem a finalidade de gerenciar as unidades de 

saúde, sendo um conselho para cada unidade de saúde, tendo como representantes 

os usuários, os trabalhadores da saúde e a administração pública.  

Notou-se, em uma reunião do Conselho Gestor de Unidade na Unidade Básica de 

Saúde Bosque dos Eucaliptos, realizada no dia 05 de setembro de 2005, que a 

divulgação do CGU para a população se restringe a um pequeno cartaz nas 

dependências da respectiva UBS, o qual não continha qualquer tipo de explicação 

sobre o CGU, apenas informando o horário e local da reunião, ou seja, a informação 

não atingia aqueles usuários analfabetos ou que simplesmente não tinham 

conhecimento das finalidades do CGU tornando-se um espaço restrito, para não 

dizer segregador ou manipulador, para a efetiva participação da população. Nesta 

reunião eram doze participantes, sendo um representante da Secretaria de Saúde 

de São José dos Campos, uma enfermeira responsável pelas leituras e anotações 

da pauta e a gerente da UBS, o restante eram usuários que já freqüentavam as 
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reuniões anteriores. Um dos assuntos dessa reunião do CGU foi à falta de 

responsabilidade da população com a própria saúde, sendo que os representantes 

dos funcionários da UBS explicaram que faz parte da “cultura da população” o não 

cuidado com a própria saúde, e que os usuários da UBS “não devem buscar no 

atendimento médico a solução de todos os problemas”, já que a “população não 

pensa na prevenção das doenças que são possíveis de se prevenir”. Interessante 

ressaltar que a saúde pública é um dever do poder público, que deve ser prestado à 

população tanto no âmbito da prevenção quanto no tratamento e cura de doenças. 

Outro assunto da reunião foi a Pré-Conferência e a Conferência Municipal de Saúde, 

os representantes da administração pública e dos trabalhadores da UBS 

esclareceram aos usuários, ali presentes, a função da Conferência Municipal de 

Saúde e o discurso foi que a Conferência era uma ferramenta para a população 

mostrar uma diretriz para a prefeitura, através de propostas exprimidas na Pré-

Conferência e, posteriormente, votadas na Conferência. Contudo, os mesmos 

representantes do poder público explicaram que não havia obrigatoriedade de que 

as todas as propostas seriam cumpridas pela prefeitura, e que a participação popular 

se dava no âmbito de explanar as propostas. Até que ponto essa, dita como, 

participação popular, não é um mero véu ofuscando a população? Pode-se dizer 

que, esse véu, tão espesso, não permite compreendermos a realidade dos rumos 

manipuladores do Poder Público, quando por exemplo, nem, ao menos, divulga a 

reunião do CGU para toda a comunidade da UBS.  

A cada dois anos é realizada a Conferência Municipal de Saúde que objetiva avaliar 

a saúde e estabelecer as diretrizes da política de saúde do município. Fez-se antes 

a Pré-Conferência, onde os participantes apresentaram suas propostas, que 

posteriormente, foram votadas na Conferência Municipal de Saúde pelos 

participantes denominados delegados. A VIII Conferência Municipal de Saúde foi 

realizada no dia 17 de setembro de 2005, na Câmara Municipal. Nesta foram 

apresentadas 172 propostas divididas em seis setores de interesse, eram eles: 

reorganização da assistência (94 propostas); obras – ampliação / construção / 

reformas (11 propostas); implantação – recursos materiais e de serviços (18 

propostas); ações de educação e saúde (8 propostas); recursos humanos (20 

propostas); encaminhamento para outras secretarias (21 propostas). Dentre as 

propostas somente uma, de número 42, da área de interesse reorganização da 
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assistência, se referia diretamente ao idoso, “implantar Hospital Geriátrico no 

município”, a mesma foi aprovada pelos delegados participantes da Conferência. Os 

delegados, com poder de voto das propostas, puderam apresentar à comissão 

organizadora a sugestão de supressão da proposta, ou de mudança de redação da 

mesma. O procedimento para a votação se dava com a leitura rápida da proposta, 

seguida da votação, todavia grande parte dos participantes não compreendia o que 

era a supressão da proposta, e os organizadores da Conferência não tiveram a 

sensibilidade de perceber isto e sanar as dúvidas. As propostas sugeridas para 

supressão, ou mudança de redação, poderiam ser defendidas pelo sujeito que a 

apresentou, daí a votação seguia com o levantamento do crachá para aqueles que 

concordavam. Notou-se um tempo muito curto para a leitura e votação das 

propostas, o que denotava total desorganização, precedido pela falta de civilidade e 

educação dos organizadores e leitor da plenária. Observou-se, também, grande 

participação de funcionários públicos, tanto da saúde quanto da administração do 

município, o que pode ser compreendido como uma maneira de se traçar o viés das 

discussões e das futuras concretizações do poder público na área da saúde. 

Interessante é a maneira como a participação da população é tratada pelo poder 

público municipal, pois as propostas trazidas pelos participantes da Pré-Conferência 

são ditas como “propostas da população”, entretanto estas não são diretamente 

vindas da população, pois não existe qualquer tipo de pesquisa com a população 

que utiliza o serviço público de saúde, logo o que é proposto são as opiniões e 

observações de uma pequena parcela da população, o que não pode ser entendido 

como uma efetiva participação popular, novamente o véu se faz presente.  
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CAPÍTULO III 

CARACTERIZAÇÃO DO PROCESSO DE 

ENVELHECIMENTO DA POPULAÇÃO E O MUNICÍPIO DE 

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 

3.1 Caracterização do processo de envelhecimento no Brasil 

 

O processo de envelhecimento se concretiza quando a participação da população 

idosa se torna considerável em relação à população jovem. Este segue dois 

estágios, de acordo com a demografia da população: o envelhecimento pela base e 

pelo topo da pirâmide demográfica. O primeiro caracteriza a diminuição da 

população jovem fruto da queda da fecundidade7, e o segundo como o aumento da 

população idosa devido à queda da mortalidade8.  

O envelhecimento pela base demarca o início do envelhecimento, e o 

envelhecimento pelo topo consagra o processo de envelhecimento populacional, 

sabendo que os níveis das taxas de fecundidade, já baixos, tornam-se relevantes 

para o processo e os níveis das taxas de mortalidade também se tornam importantes 

desde que apresentem uma redução considerável entre os idosos (MOREIRA, 2000, 

2002). 

[...] [o envelhecimento pela base é] típico daqueles países onde os 

níveis de fecundidade são relativamente elevados [...] [e o 

envelhecimento pelo topo] é próprio das populações que já atingiram 

a maturidade demográfica [...]” (MOREIRA, 2000).  

O processo de envelhecimento do Brasil no período de 2000 a 2050, dividido em 

décadas na figura 3.1, possibilita a compreensão do processo de envelhecimento 

pela base e pelo topo da pirâmide etária.  

                                                 
7 Entende-se por queda da fecundidade a redução do número médio de filhos por mulher . 
8 Entende-se por queda da mortalidade a diminuição do número de mortes ocorrida.  
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Brasil - Distribuição Etária -  2000

6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6

00-05

05-10

10-15

15-20

20-25

25-30

30-35

35-40

40-45

45-50

50-55

55-60

60-65

65-70

70-75

75-80

80-85

85-90

90-95

95-100

100 +

G
ru

po
s 

de
 Id

ad
es

Percentagem

Homens
Homnes

Mulheres
Mulheres

 

Brasil - Distribuição Etária -  2010
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Brasil - Distribuição Etária -  2020
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Brasil - Distribuição Etária -  2030
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Brasil - Distribuição Etária -  2040
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Brasil - Distribuição Etária -  2050

6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6

00-05

05-10

10-15

15-20

20-25

25-30

30-35

35-40

40-45

45-50

50-55

55-60

60-65

65-70

70-75

75-80

80-85

85-90

90-95

95-100

100 +

G
ru

po
s 

de
 Id

ad
es

Percentagem

Homens
Homnes

Mulheres
Mulheres

 

Figura 3.1. Pirâmide etária do Brasil, 2000-2050. 
Fonte: : United Nations (1998) apud Moreira (2000).  
 

A migração também contribui para o processo de envelhecimento, entendendo que 

lugares que atraem uma população jovem (de zero a quinze anos) experimentam um 

rejuvenescimento populacional, enquanto aqueles locais abandonados por essa 

população passam por um processo de envelhecimento, pois o peso da população 

idosa se torna mais notável do que a população jovem (MOREIRA, 2000). Contudo, 

a presente pesquisa analisa a migração da população como um dado que reforça o 
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processo e o envelhecimento populacional, já que a análise do envelhecimento 

populacional se baseia, primeiramente, no índice do envelhecimento como fonte de 

análise do envelhecimento, o qual considera a população de zero a quinze anos e a 

população idosa.  

Em 1940, as taxas de mortalidade do Brasil declinaram, o que contribuiu para a 

redução da mortalidade principalmente juvenil. Nesse contexto, a população jovem 

aumentou a sua participação na população total, ocasionando o rejuvenescimento 

da população brasileira. Em meados de 1960, o processo de envelhecimento 

populacional brasileiro se concretizou, devido aos métodos anticoncepcionais, 

principalmente, o que possibilitou a queda da fecundidade e possibilitou o aumento 

da participação da população idosa no total populacional (MOREIRA, 2002).  

A velocidade da redução das taxas de fecundidade9 brasileira é elevada comparada 

a de outros países. Em 1960, eram em média seis filhos por mulher e em 1990, 

eram de três filhos por mulher, sendo a previsão de dois filhos na primeira década 

desse milênio. Países como a Suécia e a Inglaterra passaram por um processo 

semelhante ao do Brasil, enquanto o Brasil experimentou essa transformação em 30 

anos esses países passaram por esse processo em períodos de 70 e 55 anos, 

respectivamente (MOREIRA, 2002).  

O índice do envelhecimento mundial, em 2000, foi de 33,4, e em 2050, será de 

100,5, (MOREIRA, 2002), o que torna evidente o fenômeno do envelhecimento 

populacional, mas não manifesta a homogeneização desse processo entre os países 

e mesmo entre regiões de um mesmo país. As taxas de fecundidade, as taxas de 

mortalidade e a migração são variáveis incontestáveis na análise do envelhecimento, 

contudo as políticas públicas, o modo de vida, a cultura, as mudanças de 

pensamento e de comportamento são consideradas variáveis subjetivas de difícil 

mensuração, mas devem ser compreendidas como parte do envelhecimento. A 

razão de todas as variáveis não serem semelhantes entre os locais distingui o 

fenômeno do envelhecimento entre países, entre locais dentro de um mesmo país e 

até mesmo entre locais ou regiões de uma cidade.  

                                                 
9 Taxa de Fecundidade Total (TFT) é o número médio de filhos por mulher ao longo de sua vida 
reprodutiva.  
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O índice do envelhecimento do Brasil, de 1970 a 1980, teve variação de 29,6%, de 

1980 a 1991, de 32,9%, de 1991 a 2000, variou 36,4%, ou seja, num período de 

trinta anos o índice do envelhecimento variou em 134,8%, sendo fato o 

envelhecimento populacional. No período de 2000 a 2050, com base na projeção de 

Moreira (2002), essa variação será de 439,6%, demonstrando que o envelhecimento 

da população brasileira é um processo irreversível, evidenciando a participação de 

uma população idosa cada vez mais envelhecida presente na sociedade.  

Com base em Moreira (2002), o índice do envelhecimento de 27, para o Brasil, em 

2000, pode ser comparado com outros países. A Turquia com índice de 28,1, foi o 

país que mais se assemelhava à situação do envelhecimento brasileiro. Entre os 

países mais jovens do mundo estava, em primeiro lugar, a Tanzânia com índice do 

envelhecimento de 8,9, em segundo o Congo com índice de 9,3, seguido do Quênia 

com índice de 9,6. Em contrapartida os países com população mais envelhecida 

eram a Itália, com índice do envelhecimento de 168,5, Japão com índice de 157,9, 

Alemanha com 149,7, e Espanha com índice de 147,9, o que representavam 

populações muito envelhecidas, onde o processo de envelhecimento é um 

fenômeno concreto.    

O índice do envelhecimento do Brasil segue uma linha ascendente, conforme 

demonstra o gráfico 3.1. Apesar do índice do envelhecimento de 27, para o ano de 

2000, não caracterizar a população brasileira como envelhecida, comprovou o 

processo de envelhecimento da população, que, em 2050, atingirá o índice de 118,7, 

ou seja, a população se evidenciará como envelhecida. 
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Gráfico 3.1. Índice do envelhecimento do Brasil. 
Fonte: Elaboração própria, baseada em dados do IBGE. 

 

Dados, como os da esperança de vida da população brasileira, auxiliam na 

compreensão do fenômeno do envelhecimento populacional, entendendo as 

mudanças nos fatores ambientais, políticos, de estilo de vida, entre outros, que 

contribuíram para o incremento da esperança de vida.  

Em 1980, a esperança de vida era de 62,5 anos; em 1991 era de 66,9 anos; e em 

2000 de 70,5 anos, ou seja, no primeiro período houve um aumento de 4,4 anos, ou 

2,75%, e no segundo período um aumento de 3,6 anos, ou 2,41%. Vale comentar 

que aqueles que possuíam 60 anos em 2002, vivem 4,1 anos a mais do que aqueles 

que tinham 60 anos em 1980, ou seja, houve um aumento de 4,1 anos na esperança 

de vida dos idosos. Os maiores ganhos de anos, na esperança de vida de 1991 a 

2000, em números absolutos foram das primeiras idades, entretanto quando 

analisados os dados relativos, a população idosa teve o maior incremento, ou seja, a 

população idosa conta com uma longevidade maior. Os ganhos relativos de anos de 

vida para os que possuíam 60 anos, entre 1991 e 2000, foi maior do que 6%, para 

aqueles com 70 anos, maior do que 8%, e para os de 80 anos, maior que 10%; em 

contrapartida, aqueles com 15 anos tiveram um incremento menor do que 4%.  
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Em termos regionais, observa-se que as regiões brasileiras passaram por um 

processo de envelhecimento (figura 3.2). Entre 1980 e 1991, as regiões Sul e 

Sudeste apresentaram uma população intermediária, e somente em 2000, as 

mesmas regiões foram consideradas como envelhecidas. O Nordeste se evidenciou 

como uma população intermediária em 1991, ao passo que a região Centro-Oeste 

se tornou intermediária somente em 2000. A região Norte possuía uma população 

jovem com índice do envelhecimento, em 2000, de 13,8, ao passo que a região Sul 

e Sudeste tinham, respectivamente, 31,2 e 32,5 como índice.  
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Figura 3.2. Mapa do Índice do envelhecimento das Regiões Brasileiras em  
1970,1980,1991 e 2000. 
Fonte: Elaboração própria, baseada em dados do IBGE. 
 

Esse quadro denota que apesar do Brasil não ser considerado um país envelhecido, 

em 2000, algumas regiões já representavam o envelhecimento populacional e 

mesmo aquelas regiões que não eram envelhecidas apresentavam um processo de 

envelhecimento, ou seja, nenhuma região apresentou um rejuvenescimento da 

população e sim um rumo ao envelhecimento (gráfico 3.2).  
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Gráfico 3.2. Índice do envelhecimento das Regiões Brasileiras. 
Fonte: Elaboração própria, baseada em dados do IBGE. 
 

Com relação aos estados brasileiros, em 2000, aqueles que possuíam a população 

mais jovem do país eram Amapá e Roraima, com índice do envelhecimento de 9,7 e 

9,9, respectivamente, em contrapartida os estados mais envelhecidos eram o Rio de 

Janeiro, com índice do envelhecimento de 39,9, seguido do Rio Grande do Sul e 

São Paulo com índice de 37,5 e 31,8, respectivamente.  

Apenas o estado do Tocantins, na região Norte, possuía uma população 

envelhecida, quadro que se tornou real somente no ano de 2000. Todos os outros 

estados dessa região eram constituídos por uma população jovem.  

Apesar da região Nordeste ter se configurado como uma população intermediária, 

em 2000, o estado da Paraíba foi reconhecido como envelhecido com índice do 

envelhecimento de 30,1. Outros estados foram formados por uma população 

intermediária desde 1980, como Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte.  

O estado de Minas Gerais e o Espírito Santo possuíam certa semelhança quanto á 

população que se tornou intermediária em 1991. Em 2000, ainda participam dessa 

categoria, com índice do envelhecimento respectivamente de 29,9 e 26,3. 

Paraná e Santa Catarina possuíam o mesmo aspecto populacional, pois havia o 

predomínio de populações jovens até 1980, sendo consideradas desde 1991, como 
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intermediárias, com índice do envelhecimento muito próximo de 19,3 e 19,2, 

respectivamente, que se prolongou a 2000, sendo índice de 27,6 e 26,6.  

Goiás e Mato Grosso do Sul compreendiam, desde 1991, uma população 

intermediária, situação não semelhante ao Distrito Federal e Goiás que somente em 

2000, passou a ser intermediário. Esse quadro reforça a linha de envelhecimento da 

região Centro-Oeste que foi considerada como jovem até 1991. 

Os mapas, da figura 3.3, a seguir, mostram a evolução do envelhecimento 

populacional por estados brasileiros, no período de 1980 a 2000. 

Figura 3.3. Mapa do Índice do envelhecimento dos Estados Brasileiros em  
1970,1980,1991 e 2000. 
Fonte: Elaboração própria, baseada em dados do IBGE. 
 

Assim como o estado mais envelhecido, o Rio de Janeiro foi a capital mais 

envelhecida do país. Esta, desde 1980, considerada envelhecida, com índice do 

envelhecimento de 30,4. Em 1991, seu índice foi de 41,8, e em 2000, de 53. A 

segunda capital mais envelhecida foi Porto Alegre, que, em 2000, teve 47,8, como 

índice do envelhecimento, 
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sendo considerada envelhecida desde 1991. Em contrapartida, as capitais mais 

jovens são Palmas e Boa Vista, não por acaso ambas pertencem à região mais 

jovem do país, tendo em 2000, respectivamente, o índice do envelhecimento de 7,7 

e 10.  

Dentre as capitais da região Norte todas possuíam, até 2000, uma população jovem, 

quadro semelhante ao da região. Todavia, Belém difere dessa situação, pois, desde 

1991, sua população foi considerada intermediária com índice do envelhecimento de 

15,2, sendo que em 2000, passou a ser de 22,6.  

Natal e João Pessoa eram consideradas, desde 1980, capitais com uma população 

intermediária, cenário semelhante ao ano de 2000. Entretanto, Recife, que também 

teve sua população intermediária desde 1980, em 2000, passou a ser uma capital 

envelhecida com índice do envelhecimento de 33,4.  

Campo Grande, Goiânia, Fortaleza, Maceió, Aracaju e Salvador, somente em 1991, 

contavam com populações intermediárias, que se mantiveram em 2000.  

São Paulo, Vitória, Belo Horizonte, Curitiba e Florianópolis eram as capitais com 

populações envelhecidas, desde 2000. Dentre estas, a mais envelhecida é Belo 

Horizonte com índice de 35,2, seguida de São Paulo com 35, Vitória com 34,3, 

Florianópolis com 32,8, e Curitiba com 31,6. São Paulo, desde 1970, possuía 

população intermediária, o que difere de Vitória, Belo Horizonte, Curitiba e 

Florianópolis que em 1970, possuíam população ainda jovem.   

3.2 Caracterização do processo de envelhecimento do Vale do Paraíba  

 

O Vale do Paraíba encontra-se na porção leste, conhecida como Cone Leste 

Paulista, do estado de São Paulo. Contempla a Bacia do Rio Paraíba do Sul 

abarcando um total de trinta e dois municípios (Anexo C).  

O Vale do Paraíba possuía índice do envelhecimento, em 2000, de 27,5, o que 

caracterizava sua população como intermediária. Dentre os trinta e dois municípios 

de sua abrangência, dois se destacam por sua população envelhecida. São eles: 

Lagoinha e Natividade da Serra, com índice do envelhecimento, em 2000, de 44,6 e 

44,2, respectivamente. Ambos, em 1970, possuíam uma população jovem que, em 

1980, passou a ser intermediária, e, em 1991, se tornou envelhecida.  
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Dentre os municípios mais jovens, do Vale do Paraíba, estão Potim com índice do 

envelhecimento de 17,6, Lavrinhas  com índice de 22, e São José dos Campos com 

índice de 22,3, todos com uma população intermediária em 2000. Lavrinhas, em 

1970, tinha índice do envelhecimento de 14, entretanto, em 1980, este passou a ser 

de 11,9, e em 1991, aumentou para 17. Essa situação pode ser fruto de mudanças 

no estilo de vida da população ou de outras variáveis consideradas subjetivas, como 

as mudanças de comportamento e de pensamento, portanto particulares dessa 

população e de complexa compreensão e mensuração.  

A evolução da população face ao envelhecimento pode ser observada nos mapas 
das figuras 3.4, 3.5, 3.6 e 3.7. 

Figura 3.4. Mapa do Índice do envelhecimento do Vale do Paraíba em 1970. 
Fonte: Elaboração própria, baseada em dados do IBGE. 
 

Na década de 1970, os municípios do Vale do Paraíba possuíam, em sua maioria, 

uma população jovem. Com exceção, das populações intermediárias dos municípios 

de Roseira, Igaratá e Taubaté com índice do envelhecimento, respectivamente, de 

17,6, 15,3 e 15,2.  

Contudo, em 1980, o quadro se inverte, são vinte e um municípios com população 

intermediária e somente onze permaneceram como jovens. Destacaram-se os 
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municípios de Roseira e Igaratá que, em 1970, eram considerados como de 

população intermediária e, em 1980, passaram a configurar uma população jovem, 

ou seja, houve um rejuvenescimento populacional, com índice do envelhecimento, 

respectivamente, de 12,4 e 14,7.  

Figura 3.5. Mapa do Índice do envelhecimento do Vale do Paraíba em 1980. 
Fonte: Elaboração própria, baseada em dados do IBGE. 
 

A partir de 1991, o Vale do Paraíba começou a apresentar municípios com 

populações envelhecidas como Lagoinha, Natividade da Serra, e Redenção da 

Serra. Locais onde o processo de envelhecimento populacional segue uma 

progressão, pois, em 1970, suas populações eram jovens, em 1980, eram 

intermediárias e, em 1991, envelhecidas.  

Estão indicadas no mapa da figura 3.6, as cidades de Arapeí, Canas e Potim como 

de populações jovens. Entretanto, essa classificação corresponde à ausência de 

dados do IBGE para esses locais nos períodos de 1970, 1980 e 1991, portanto o 

processo de envelhecimento desses locais não pode ser visualizado, se 

concretizando somente em 2000.  
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Todavia, o município de São José dos Campos realmente confirma os dados e se 

consagra como uma população ainda jovem, em 1991.     

Figura 3.6. Mapa do Índice do envelhecimento do Vale do Paraíba em 1991. 
Fonte: Elaboração própria, baseada em dados do IBGE. 
 

O Vale do Paraíba possuía, em 2000, municípios predominantemente com 

população envelhecida (figura 3.7), sendo somente treze aqueles com população 

intermediária e nenhum com população jovem.  
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Figura 3.7. Mapa do Índice do envelhecimento do Vale do Paraíba em 2000. 
Fonte: Elaboração própria, baseada em dados do IBGE. 
 

Dentre os que se encontravam em processo de envelhecimento, mas não 

alcançaram uma população envelhecida estão Caçapava, Canas, Cunha, Igaratá, 

Jacareí, Lavrinhas, Paraibuna, Pindamonhangaba, Potim, Queluz, Roseira, Silveiras, 

Taubaté, Tremembé e São José dos Campos.   

Os municípios que compreendiam as populações mais envelhecidas, com índice do 

envelhecimento superior a 40, são, em ordem crescente, Lagoinha (índice de 44,6), 

Natividade da Serra (índice de 44,2), Redenção da Serra (índice de 43,3) e São Luís 

do Paraitinga (índice de 41,8). Os outros quinze municípios possuíam população 

envelhecida, com o índice do envelhecimento entre 30 e 40.  

Pode-se apontar as características populacionais dos municípios do Vale do 

Paraíba, como forma complementar para a compreensão do fenômeno do 

envelhecimento, que se configura como um indicador de perda de população, 

provavelmente de jovens à procura de mercado de trabalho.  

Com relação aos anos de 1970 e 1980 (IBGE, 2004), as populações das seguintes 

cidades tiveram um decréscimo populacional: Areais, -9,76%; Bananal, -14,9%; 

Cunha, -4,95%; Lagoinha, -20,55%; Monteiro Lobato, -15,5%; Natividade da Serra,  
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-30,82%; Redenção da Serra, -22,08%; São José do Barreiro, -25,82%; São Luiz do 

Paraitinga, -16,34%; e Silveiras, -28,04%.  

Diante desses fatos, vale a pena ressaltar que muitos destes municípios já haviam 

produzido riquezas no período do café (1820 a 1910), e ficaram à margem do 

processo de industrialização, verificado no Vale do Paraíba, após a década de 1960. 

Este fator, associado à inércia das administrações municipais diante deste fato, 

favoreceu a saída da população jovem, motivada pela existência de um mercado de 

trabalho promissor em outros municípios próximos, tal como o município de São 

José dos Campos.  

Todos esses municípios, sofreram uma perda de população jovem. Assim, tem-se 

um maior peso da população com mais de 60 anos, e comprova-se o processo de 

envelhecimento, pois, em 1970, todos estes municípios, de acordo com o índice do 

envelhecimento, eram considerados jovens, e em 1980, são considerados 

intermediários. Os municípios de Roseira e Igaratá, entre as décadas de 1970 e 

1980, sofreram um rejuvenescimento populacional, comentado anteriormente, o que 

revela a entrada de pessoas jovens nesses municípios, provavelmente à procura de 

empregos, sendo que o peso da população jovem se verifica maior que a idosa.  

As populações, de 1980 a 1991, (IBGE, 2004), que decresceram foram das cidades 

de Areias, -11,39%; Natividade da Serra, -6,24%; e São José do Barreiro -2,5%. 

Areias e São José do Barreiro continuam com índice do envelhecimento considerado 

intermediário, mas apresentam um processo de envelhecimento, quanto a Areias, 

em 1980, tinha o índice do envelhecimento de 15,73 e em 1991 esse índice passa a 

ser de 22,37, e o município de São José dos Barreiro também passava pelo 

processo de envelhecimento, em 1980, seu índice do envelhecimento era de 17,11, 

e em 1991, de 26,87. Já o município de Natividade da Serra passa a ser 

considerado efetivamente como envelhecido; uma das razões desse envelhecimento 

é o maior peso dos idosos devido à saída da população, provavelmente, de jovens. 

Os outros municípios considerados envelhecidos pelo índice do envelhecimento, em 

1991, Lagoinha e Redenção da Serra, contaram com um crescimento positivo de, 

respectivamente, 4,37% e 0,17%, o que demonstra o aumento do peso da 

população com 60 ou mais anos com relação aos jovens do próprio município, sem 

influência da entrada ou saída de população. 
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Quanto ao crescimento populacional, para o período de 1991 a 2000 (IBGE, 2004), o 

município de Cunha teve um decréscimo de 1,59%, e Bananal de 14,56%. Cunha se 

manteve como um município intermediário, desde 1991, mas demonstra um 

processo de envelhecimento quando seu índice do envelhecimento de 19,7, em 

1991, passa a 29,7, em 2000; já o município de Bananal passa, em 2000, a se 

configurar efetivamente como envelhecido.  

No sentido do crescimento populacional o município de São José dos Campos, com 

população total de 148.332 habitantes em 1970, cresceu entre 1970 e 1980 93,83%, 

ou 139.181 munícipes; entre 1980 e 1991, 53,86%, ou 154.857 munícipes; e entre 

1991 e 2000, o crescimento foi de 21,91%, ou 96.943 munícipes. Esse incremento 

populacional, pode ser explicado pelo fato do crescimento econômico das industrias 

e do setor terciário do município, que necessita de um vasto mercado de trabalho, e 

serve como suporte de sobrevivência para as populações vindas de outras 

localidades a fim de vender sua força de trabalho. 

Tal como ocorre dentro do país, dentro das regiões e entre estados o processo de 

envelhecimento recorre a particularidades do local o que o torna diferente mesmo 

dentro de uma mesma cidade, como o caso de São José dos Campos.  

3.3 Caracterização do processo de envelhecimento do município de São 

José dos Campos 

 

O município de São José dos Campos, em 1970 possuía o índice do envelhecimento 

de 9,95, e entre 1970 e 1980, teve uma variação de 10,05% no índice do 

envelhecimento. Em 1980, este índice era de 10,95, possuindo assim uma 

população jovem. Em 1991, esse índice passou a ser de 14,65, o que caracterizava 

uma população ainda jovem, ao passo que a variação passa a ser de 33,79%, com 

relação a 1980. Somente em 2000, a população do município pode ser considerada 

intermediária com índice do envelhecimento de 22,28, e sua variação comparada 

com 1991 é de 52,08%, conforme verificado no gráfico 3.3. 

Em 1970, o município tinha como população idosa 6.340 munícipes, em 1980 eram 

12.029, comparando-se os dados com o ano de 1991, ou seja, num período de trinta 

e um anos houve um crescimento de 264,9%.   
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Em 1991, de acordo com o IBGE, a população total do município era de 442.370, 

destes 157.680 eram jovens, com 15 ou menos anos, e a população idosa, com 60 

ou mais, eram de 23.134 munícipes. O índice do envelhecimento do ano de 1991, 

era de 14,7, o que configurava a população como jovem.  

Em 2000, de acordo com o IBGE, o município de São José dos Campos possuía 

34.681 idosos num universo de 539.313 munícipes, sendo que o idoso do sexo 

feminino compreendia 19.382 pessoas e do sexo masculino 15.299, em 

contrapartida eram 159.319 jovens com 15 ou menos anos. 

Observando a pirâmide etária do município, fica mais evidente o processo de 

envelhecimento populacional (figura 3.8).  

     
 

     
Figura 3.8. Pirâmide Etária do município (1970 a 2000). 
Fonte: PDDI, 2006. 
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As estimativas do IBGE, para 2005, são de 39.489 idosos num universo de 600.048 

munícipes, dentre eles 21.947 são idosos do sexo feminino e 17.542 do sexo 

masculino.    

Gráfico 3.3. Índice do envelhecimento de São José dos Campos. 
Fonte: Elaboração própria, baseada em dados do IBGE. 
 

Dentre as faixas etárias que pertencem à população idosa, em 2000, aquela que 

abrangia o maior número de pessoas é a de 60 a 64 anos, com 11.633 idosos. Esse 

panorama se verifica também em 2005 (gráfico 3.4). A faixa etária entre 60 e 69 

anos apresenta 22.938 idosos, entre 70 e 79 anos 12.118, e com idade igual ou 

superior a 80 anos são 4.433 idosos.  

Assim como o universo feminino é predominante no envelhecimento, o sexo 

feminino também é superior em todas as faixas etárias dos idosos, sendo de: 5.476 

idosas em 2000 e 6.157 idosas, em 2005. 
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Infere-se que a população que, atualmente, possui 80 anos, em 1988, com a nova 

Constituição Federal, possuía 60 anos e já era considerada como idosa. Portanto, 

não desfrutara integralmente dos benefícios, principalmente na área da saúde, o que 

possibilitaria a prevenção de doenças e uma qualidade de vida melhor na velhice 

futura e ampliaria o número dessa faixa etária na época atual. 

Gráfico 3.4. População Idosa em São José dos Campos em 2000 e 2005. 
Fonte: Elaboração própria, baseada em dados do IBGE. 
 

Mergulhando no universo urbano de São José dos Campos, foi feita uma análise 

mais detalhada sobre o índice do envelhecimento para os setores censitários 

urbanos. Assim, com base no índice do envelhecimento do ano de 1991 (figura 3.8), 

a região central e norte são as que concentravam a maior parte dos setores 

considerados envelhecidos, e a região sul possuía  alguns poucos setores 

envelhecidos, os setores considerados jovens e intermediários constituem a maior 

parte desta região. O setor mais envelhecido se encontrava na região central, com 

índice do envelhecimento de 180, e 231 idosos em números absolutos. Já os 

setores considerados mais jovens do município de encontravam, principalmente, na 

região leste. 

 Em 2000, o índice do envelhecimento de São José dos Campos (figura 3.9), 

mostrou que a região central do município ainda possuía uma maior concentração 

de população envelhecida, além de serem observadas também áreas de 

envelhecimento na região sul, norte e leste do município, de acordo com os setores 
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censitários do IBGE. O setor censitário mais envelhecido do município, nesse 

período, se encontra na região central, o qual possuía índice do envelhecimento de 

202,38 e tinha, em números absolutos, oitenta e cinco idosos. Contudo, o setor 

considerado mais jovem se encontrava na região leste, que possuía índice do 

envelhecimento de 1,64 e contava com somente um idoso em número absoluto. 
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Figura 3.9. Mapa do Índice do envelhecimento de São José dos Campos em 1991. 
Fonte: elaboração própria, baseada em dados do IBGE. 
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Figura 3.10. Mapa do Índice do envelhecimento de São José dos Campos em 2000. 
Fonte: elaboração própria, baseada em dados do IBGE. 
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3.3.1  Compreendendo o processo de envelhecimento do município de São 

José dos Campos 

 

Considerando o exposto, vale uma explanação do processo de crescimento da 

cidade de São José dos Campos, entendendo que “para compreender o crescimento 

de uma cidade não se pode esquecer de avaliar o urbano, ou seja, o processo, o 

porquê de determinadas formas ou direções de seu crescimento” (Costa, 2001).  

O perímetro urbano do município de São José dos Campos é dividido em cinco 

macrozonas: norte, sul, leste, oeste e central (figura 3.10). Essa divisão das 

macrozonas foi definida para efeitos administrativos e estabelecida de acordo com a 

Lei de Zoneamento do município.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.11. Mapa das Macrozonas do município de São José dos Campos. 
Fonte: Prefeitura Municipal de São José dos Campos. 
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No período, de 1953 a 1962, a área ocupada da cidade era basicamente o platô 

central. Nessa região, também se encontravam as fábricas Rhodosá (posteriormente 

conhecida como Rhodia) e a Tecelagem Parayba, entretanto a cidade não podia ser 

considerada completamente industrial. O crescimento da cidade, nesse período, 

caminha em direção à zona central e à zona sul, respectivamente, os quais 

cresceram 45,4% e 34,1%, ambas devido à infra-estrutura do local e à declividade 

ideal para a ocupação, entre 0º e 5º (COSTA, 2001).  

Entre 1962 e 1973, são as zonas sul, central e oeste aquelas que apresentaram 

crescimento territorial, de 42,2%, 17,5% e 16,4%, respectivamente. O que motiva o 

crescimento para essas zonas ainda foi a declividade ideal do terreno e o aspecto 

econômico com uma visão desenvolvimentista, este influenciando a direção à zona 

sul transpondo a barreira física da Rodovia Presidente Dutra. Ressalta-se que o 

município pode ser considerado industrial, a partir desse período, devido às suas 

atividade serem basicamente provenientes do setor secundário (COSTA, 2001).  

 O seguinte período, de 1973 a 1985, marca o início da interferência direta do poder 

público no espaço urbano, na medida que influencia o processo de crescimento 

urbano, através do Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado (PDDI) de 1971, e 

da Lei de Zoneamento de 1980. O crescimento da cidade se direciona para as zonas 

sul e leste, com 43,3% 34,1% de crescimento. O interesse pela proximidade com a 

cidade vizinha, Jacareí, foi o estimulo para o crescimento em direção à zona sul. A 

zona leste, considerada como área de expansão alternativa pelo PDDI e como zona 

de uso residencial pela Lei de Zoneamento, e a zona sul classificada pelo PDDI 

como zona residencial multifamiliar, caracteriza o enfoque dado a essas regiões pelo 

poder público face ao crescimento populacional e econômico, e às necessidades do 

município. Vale destacar que a zona central, já nesse período, contava com um 

processo de verticalização intenso fruto da mudança da legislação e do crescimento 

econômico da cidade (COSTA, 2001). 

Entre 1985 e 1997, as zonas sul e leste foram as que tiveram crescimento mais 

expressivo sendo, respectivamente, de 27,6% e 44,1%. Os conjuntos habitacionais e 

os loteamentos urbanos foram os motivadores para o crescimento nessas direções, 

vinculado, logicamente, pela necessidade de locais de moradia, devido, 
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principalmente, ao crescimento industrial do município. A zona sul possuía 

características distintas da zona leste: a primeira possuía uma ocupação mais 

organizada e a “participação maior da Administração Pública, fato este que 

inviabilizou o acesso a estas áreas por parte de uma parcela da população, devido 

ao alto custo da terra” (Costa, 2001); já a zona leste contava com loteamentos 

clandestinos, com custo baixo para aquisição devido à não fiscalização da 

Administração Pública (COSTA, 2001).  

As áreas mais antigas, aquelas que foram ocupadas num primeiro momento pela 

população, são as que concentram uma população considerada envelhecida, de 

acordo com o índice do envelhecimento. Depreende-se que a zona central e sul, que 

tanto em 1991 quanto em 2000, eram constituídas por uma população que, em 

grande parte, já habitava essas regiões quando a cidade começou a crescer para 

outras direções, ou seja, até meados dos anos 1970 a população que se encontrava 

nas zonas sul e central permaneceram nessas áreas. Contudo, percebe-se que, 

entre 1973 e 1985, o processo de verticalização da zona central possibilitou o 

crescimento populacional dessa região. A zona central contava, ainda, com uma 

infra-estrutura pública e privada que se torna um fator diferencial aos idosos, pela 

facilidade do acesso e locomoção nessa área. 

A concentração de idosos, nas zonas leste e sul, poderia ser entendida pela 

influência do poder público quanto à ocupação dessas áreas, desde 1973, e com 

maior intensidade no período de 1985 a 1997, o que caracteriza esses locais como 

populares, ou seja, a população com menos recursos, dentre esses os idosos, 

tinham maior acesso a esses locais. O aumento dos setores censitários, 

comparando-se os anos de 1991 com os de 2000, considerados envelhecidos nas 

regiões sul, e principalmente, leste, comprovam o maior peso da população idosa 

desses locais, as quais, provavelmente, foram influenciadas pelas ações do poder 

público desde 1973, quando tinham por volta dos 30 anos, ou mesmo com idade 

mais avançada, que devido ao baixo poder econômico ocuparam essas áreas da 

cidade, consideradas populares. 

No que tange a migração da população, de acordo com Baeninger (2002), o 

processo de migração campo-cidade teve início com o processo de industrialização, 

não se podendo olvidar a questão da Lei de Terras (1850), que abstrai do 
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trabalhador o próprio solo, sendo portanto expulso do campo e obrigado a vender 

sua força de trabalho na cidade. A partir dos anos de 1980, o processo migratório se 

configura no movimento de cidade para cidade, os exércitos de reserva, fruto da 

expansão capitalista industrial, buscavam vender sua força de trabalho nos locais de 

expansão do capital industrial, mesmo que isso representasse a mudança de cidade, 

ou de estado. Nesse sentido, o município de São José dos Campos, entre as 

décadas de 1970 e 1980, teve um saldo migratório de 83.824 pessoas, ou seja, 

56,51% da população eram de imigrantes (não naturais do município); entre os anos 

de 1980 e 1991 o quadro se repete, contudo com menos solidez, sendo o saldo 

migratório de 59.480 pessoas, ou 13,45% da população se configuravam como 

imigrantes (LIMIRO, 2005). Esses imigrantes, com o propósito de vender sua força 

de trabalho, provavelmente, se localizaram nos locais determinados como populares 

pelo mercado imobiliário, nas regiões leste e sul do município, conforme comentado 

anteriormente, o que representa um peso maior de jovens nesses locais, que se 

configuraram com índice do envelhecimento menor do que 15, e alguns poucos 

intermediários, com índice do envelhecimento entre 15 e 30. 

É sabido que os locais que normalmente recebem um fluxo migratório possuem uma 

tendência a serem considerados jovens, e aquelas localidades originárias desses 

migrantes possuem uma tendência a concentrar a população idosa, índice do 

envelhecimento maior do que 30. Portanto, ao se analisar os dados de migração da 

população joseense, de acordo com o Relatório Final Sócio-Econômico do município 

de São José dos Campos (MANOLESCU, 2001), nota-se que das regiões apontadas 

pelo Relatório, todas possuem famílias migrantes10, no ano de 2000, variando de 

28,54% a 80,07% com relação ao total de população da região. A região que 

abrange o Centro Técnico Aeroespacial (CTA), possui o índice do envelhecimento 

menor do que 15, e com relação à migração, recebeu, em 2000, o maior número de 

famílias migrantes, 80,07%; dados que confirmam sua população como jovem.  

Ao se cruzar, os dados dos setores censitário do índice do envelhecimento de 2000, 

com os dados das regiões de migração, também de 2000, percebe-se que os locais 

que possuem índice do envelhecimento, maior do que 30, com população 

envelhecida, compreendem onze regiões do Relatório, sendo 

                                                 
10 O Relatório Final Sócio-Econômica considerou o chefe de família, ou seja, se em uma família somente o chefe 
da família for migrante a família inteira foi considerada como migrante.  
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• R2, localizada na porção norte do município: 35,26% de famílias de 

migrantes; 

• R3, localizada na porção central do município: 50,14% das famílias são de 

migrantes; 

• R4, localizada na porção central do município: 42,98% das famílias são de 

migrantes; 

• R5, localizada na porção leste do município: 54,35% de famílias de migrantes; 

• R6, localizada na porção localizada no extremo leste do município: 45,45% de 

famílias de migrantes; 

• R7, localizada no extremo leste do município: 46,51% das famílias são de 

migrantes; 

• R15, localizada na porção sul do município: 56,47% das famílias são de 

migrantes; 

• R16, localizada na porção sul do município: 50,44% das famílias são de 

migrantes; 

• R20, localizada na porção central do município: 52,20% das famílias são de 

migrantes; 

• R23, localizada na porção norte: 34,68% das famílias são de migrantes; 

• R24, localizada na porção norte do município: 28,54% das famílias são de 

migrantes.   

Dessas regiões do Relatório, seis possuem a porcentagem de migrantes menor do 

que 50%, o que indica, provavelmente, que não receberam um número expressivo 

de migrantes e que não afetou o envelhecimento da área. Para as regiões do 

Relatório que tiveram a porcentagem de famílias de migrantes maior do que 50%, 

R3, R5, R15, R16 e R20, entende-se que as famílias de migrantes que chegaram 

nesses locais, provavelmente, se encontram na porcentagem das famílias migrantes 

que residem nesses locais a mais de 20 anos, ou seja, por mais imigrantes que a 

região possuía, existia um maior peso do número de pessoas que envelheceram 

nesses locais e que estão, atualmente, com 60 ou mais anos, assim caracterizando 

a área com índice do envelhecimento maior do que 30.  
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Do total de famílias migrantes, 64.997 famílias, 40,18% residem no município a mais 

de 20 anos. A primeira razão de todas as famílias migrantes se mudarem para o 

município são os motivos profissionais, acima dos motivos familiares, de acesso à 

infra-estrutura e serviços, os motivos de segurança e qualidade de vida, o custo mais 

baixo do imóvel, e outros motivos. A característica industrial e terciária do município 

explica esse motivo de procura profissional, que resulta na mudança da família.  

Destaca-se, também, a comparação do mapa do índice do envelhecimento, de 2000, 

e do mapa de pobreza de São José dos Campos do ano de 2000 (Borges, 2000), 

que considera os índices da condição de saneamento básico, da condição do 

domicílio, da condição social do responsável pelo domicílio, e da condição de 

educação dos residentes. Ao se analisar os setores censitários considerados com 

índice de pobreza muito crítico, percebe-se uma maior concentração nas regiões 

leste e norte do município, e nas favelas da região central. Todos os setores 

censitários com índice do envelhecimento superior a 30, população envelhecida, não 

possuem índice de pobreza muito crítico; com exceção de dois setores na região 

leste, o Parque Novo Horizonte, e outro que engloba a Fazenda Honda, Takanashi, 

Vila Franca e Nossa Senhora da Conceição.  

Depreende-se que o setor censitário com índice de pobreza muito crítica possui 

população considerado jovem pelo índice do envelhecimento, sendo também os 

setores com maior número de população migrante, e aqueles setores onde a 

população é envelhecida o índice de pobreza não é muito crítico. Logo, observa-se 

que esses locais com índice de pobreza não muito crítico oferecem condições de 

vida melhores, saneamento básico, condição do domicílio, e a população, também, 

possui melhores condições social e de educação. 

Vale, ainda, traçar um paralelo entre o aspecto econômico do município, no ano de 

2000, através do rendimento dos setores econômicos (figura 3.11) e as áreas com 

população envelhecida, para o ano de 2000.  

O setor censitário com população envelhecida, na zona sul da cidade, se caracteriza 

como uma população, principalmente, com renda entre 0 e 5 salários mínimos, esse 

local se constitui por áreas, predominantemente, de chácaras ou sítios, contudo é 

considerado pertencente ao perímetro urbano da cidade.  
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Nos setores censitários na zona leste, com população envelhecida, predominam as 

faixas salariais de 5 a 15 salários mínimos, com poucas áreas com rendimento de 15 

a 20 salários mínimos.  

Os setores censitários da zona central, que concentra a população envelhecida no 

município, possuem rendimentos diversificados. Há poucos setores com rendimento 

que variam de 0 a 5 salários mínimos, sendo, a maioria, dos setores caracterizados 

pelo rendimento de 5 a mais de 20 salários mínimos.  

Infere-se que os setores censitários da zona central, com índice do envelhecimento 

superior a 30, que considera a população como envelhecida, em São José dos 

Campos, são constituídos por idosos que habitavam a região e não sofreram 

influência da direção que o crescimento da cidade tomava. Provavelmente, os 

fatores decisivos para essa localização são a infra-estrutura da área central, que 

facilita o seu quotidiano, e o fato de serem os proprietários dos imóveis, o que 

remete ao aspecto econômico e psicológico (das lembranças e memórias de sua 

vida). Entende-se que nos outros setores censitários, da zona leste, sul e norte, são 

condicionantes o aspecto econômico de rendimento e a influência do Poder Público 

(através do PDDI e das Leis de Zoneamento) para a população desses locais. 
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Figura 3.12. Mapa do Rendimento por Faixas Salariais e Setores Censitários em São José dos 
Campos, em 2000. 
Fonte: Elaboração própria. 
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CAPÍTULO IV 

CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS 

CAMPOS, DA SAÚDE, DAS UNIDADES BÁSICAS DE 

SAÚDE E DO ATENDIMENTO MÉDICO GERIÁTRICO EM 

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 

 

Como o foco de análise desta dissertação são as políticas públicas municipais de 

saúde para o idoso, tornou-se essencial um levantamento sobre a saúde dos idosos 

do município de São José dos Campos, e sobre atendimento ao idoso nas Unidades 

Básicas de Saúde, suas características etc.  

4.1  A saúde dos idosos de São José dos Campos 

 

A saúde da população idosa de São José dos Campos pode ser analisada de 

acordo com as causas de óbito e com as internações hospitalares, conforme o 

Sistema de Informações Hospitalares – SIH/SUS, e seguindo a Classificação 

Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados a Saúde, CID-10. 

Em 2003 e 2004, entre as internações hospitalares pelo Sistema Único de Saúde, de 

acordo com o Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS), para a 

população idosa de São José dos Campos estavam em primeiro lugar as doenças 

do aparelho circulatório, em segundo as doenças do aparelho respiratório e em 

terceiro lugar as doenças do aparelho digestivo. Para os idosos do sexo masculino, 

essa classificação de doenças se repete, contudo para o sexo feminino, em terceiro 

lugar, encontraram-se as doenças do aparelho geniturinário.  

As principais causas de óbito entre os idosos de ambos os sexos, em São José dos 

Campos, em 2003 (DATASUS), eram as doenças do aparelho circulatório, em 

primeiro lugar, as neoplasias, em segundo, e em terceiro lugar as doenças do 

aparelho respiratório. Esse quadro é semelhante às causas de óbito do total da 

população joseense, em 2003: dos 1.233 óbitos, 270 foram causados por doenças 
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no aparelho respiratório, 268 por doenças no aparelho circulatório e 165 por 

neoplasias. Percebe-se que as causas de óbitos de toda a população são as 

mesmas, diferindo em posição, o que denota a importância do tratamento e 

prevenção dessas doenças.  

Vale ressaltar, segundo o DATASUS (2003), que dos 1.233 óbitos registrados em 

São José dos Campos, 723 eram referentes às pessoas com 60 ou mais anos, ou 

seja, 58,64% dos óbitos totais ocorrem entre a população idosa. Dentre os idosos, a 

faixa etária dos 70 aos 79 anos foi a que maior número de mortes registrou, 272 

óbitos, para a faixa etária dos 80 ou mais anos foram 239 óbitos, e entre os 60 e 69 

anos registrou-se 212 óbitos. Os idosos do sexo masculino e feminino registraram, 

respectivamente, 362 e 361 óbitos, entretanto a faixa etária que registrou mais 

óbitos do sexo masculino foi a dos 70 aos 79 anos, e do sexo feminino dos 80 ou 

mais anos (gráfico 4.1).   

Gráfico 4.1. Número de óbitos de idosos por faixa etária e sexo em SJC, 2003. 
Fonte: DATASUS – IBGE / ESTATCART, 2003. 
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aparelho circulatório possuem uma diferença de 11,2% para a segunda causa de 

morte, as neoplasias, há, também, uma diferença entre a primeira posição, as 

doenças do aparelho circulatório, nas internações hospitalares, de 12,6% 

comparando-se a segunda causa de internação, as doenças do aparelho 

respiratório. Logo, as doenças do aparelho circulatório remontam um real 

diagnóstico dos problemas de saúde da população idosa de São José dos Campos.  

Gráfico 4.2. Internações Hospitalares dos Idosos pelo SUS em 2003. 
Fonte: Dados do SIH/SUS. 
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Gráfico 4.3. Principais Causas de Óbito dos Idosos em 2003. 
Fonte: Dados do SIH/SUS. 

 

4.2  Caracterização das Unidades Básicas de Saúde em São José dos 

Campos 

 

O município de São José dos Campos, segundo o IBGE – ESTATCART - 
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município ainda contava com 2.261 postos médicos de trabalho, e com 232 postos 

de trabalhos de enfermeiros.  

De acordo com os dados do Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em 

Saúde (SIOPS), o orçamento destinado às despesas totais de saúde pública no 

município, em 2000, foi de R$118.525.841,25; em 2001 de R$135.867.467,88; em 

2002 de R$147.777.917,98; e em 2003 de R$179.775.335,32. No período de 2000 a 
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este dado não torna evidente a melhoria dos equipamentos e serviços de saúde 

para toda a população.  

A participação das despesas próprias do município, vindas da arrecadação de 

impostos somente do próprio município, serve como base para o cumprimento do 

Artigo 77, da Constituição Federal, que institui os recursos mínimos que o município 

e o Distrito Federal, devem aplicar na saúde pública. Até o exercício financeiro do 

ano de 2004, no mínimo 15% dos impostos arrecadados pelo município devem ser 

aplicados na saúde pública do mesmo. Nesse sentido, de acordo com o SIOPS, São 

José dos Campos cumpriu o instituído pela Constituição Federal, pois em 2001, 

aplicou 22,95%; em 2002, 20,67%; em 2003, 22,79% e em 2004, 25,92%. Em 2000, 

o percentual instituído pela Constituição era de 7%, que o município também 

cumpriu, investindo na saúde pública, no referido ano, 22,76% dos impostos 

arrecadados.   

A despesa total por habitante, no período de 2000 a 2003, teve um crescimento de 

43,72%, pois em 2000 eram gastos R$219,77 e, em 2003, R$315,85 por habitante. 

As despesas totais por habitante com recursos próprios do município, foram, em 

2003, de R$247,66, sendo que o restante, R$68,19, foram transferidos ao município 

pelo SUS (SIOPS).  

De acordo com a Prefeitura Municipal de São José dos Campos, para o município o 

custo é o mesmo para se manter um médico clínico geral e um especialista, o que 

inclui os geriatras, pois sua contratação, via concurso público, se baseia em horas 

trabalhadas. Um médico que trabalha 20 horas semanais, em 2005, tem um salário 

de R$1.700, e aquele que trabalha 24 horas semanais tem salário de R$2.025. 

O Sistema Único de Saúde possui níveis de atendimento à população, sendo 

primário, secundário e terciário. Ao nível primário cabem os atendimentos de baixa 

complexidade realizados nas Unidades Básicas de Saúde; o nível secundário trata 

de procedimentos com maior complexidade nas Unidades de Pronto Atendimento, 

nos hospitais e nos ambulatórios de especialidades; já o atendimento em nível 

terciário diz respeito aos atendimentos de média e alta complexidade, em hospitais 

geralmente ligados às universidades (GUTIERREZ apud DORNAS ; FERREIRA, 

2003).  



 

 

76

Portanto, as Unidades Básicas de Saúde constituem a atenção básica do município, 

sendo responsáveis pelo primeiro atendimento ao cidadão. De acordo com a 

Secretaria de Saúde de São José dos Campos (2005), cabem à rede de atenção 

básica as “ações ligadas à manutenção da qualidade de vida das pessoas pela 

promoção de hábitos e atitudes saudáveis, pela prevenção de doenças e agravos e 

pela assistência a doenças mais comuns na comunidade”, como por exemplo as 

doenças do aparelho circulatório para a população idosa joseense, comentada 

anteriormente como a mais freqüente causa de óbito e de internações hospitalares 

pelo SUS. 

São José dos Campos possui 40 Unidades Básicas de Saúde, quatro a mais do que 

no ano de 2000 (figura 4.1). Cada UBS possui uma área de abrangência delimitada 

de acordo com a origem da demanda dos serviços de saúde pública, e também 

devido à acessibilidade disponível, considerando, assim, a oferta dos serviços de 

saúde e a demanda (CORTEZ, 2004).  
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Figura 4.1. Mapa da Área de Abrangência das Unidades Básicas de Saúde de  
São José dos Campos, no ano de 2000. 
Fonte: Cortez (2004). 
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As Unidades Básicas de Saúde, em 2005, são: Alto da Ponte, Bonsucesso, 

Buquirinha, Centro I, Centro II, Jd. Das Indústrias, Santana, Telespark, Vila Maria, 

Vila Paiva, Jd. Jussara, Tesouro, Vila Industrial/Tatetuba, Eugênio de Melo, 

Limoeiro, Americano, Campos São José, Nova Detroit, Jd. Da Granja, Jd. São José 

II, Novo Horizonte, Paraíso do Sol, Putim, Santa Inês II, São Judas Tadeu, Vista 

Verde, Bosque dos Eucaliptos, CAIC Dom Pedro, Campo dos Alemães, Chácaras 

Reunidas, Colonial, Interlagos, Jd. Morumbi, Oriente, Parque Industrial, Satélite, Vila 

Nair, Altos de Santana, Residencial União, Sede Distrito Sanitário I e II.  

De acordo com Cortez (2004), às Unidades Básicas de Saúde competem os 

atendimentos ambulatoriais médico-odontológicos, o que inclui as especialidades de 

clínico geral, pediatria e ginecologia, além de ações programáticas destinadas a 

determinado público. Contudo, algumas especialidades são oferecidas em 

determinadas UBS, como a especialidade de geriatria e cardiologia. 

O município de São José dos Campos possui, atualmente, a especialidade de 

geriatria em cinco Unidades Básicas de Saúde. As áreas de abrangência dessas 

UBS são referentes à região em que estão localizadas, ou seja, a região centro-norte 

conta com atendimento geriátrico nas UBS Santana e Vila Nair; a região leste 

abrange a UBS Vista Verde; e a região sul, as UBS Bosque dos Eucaliptos e Jd. 

Oriente.  

O critério adotado pela prefeitura para a escolha das Unidades Básicas de Saúde 

que teriam atendimento de geriatria foi a característica de pouca demanda da 

população nas UBS escolhidas, o fácil acesso à essas UBS, e a faixa etária da 

população. A prefeitura procurou distribuir as UBS com atendimento geriátrico nas 

localidades próximas à população idosa.  

O atendimento médico geriátrico realizado nas Unidades Básicas de Saúde de São 

José dos Campos, somente, em junho de 2004, foi incluído como especialidade no 

atendimento médico público. Infere-se que o atendimento aos idosos, antes da 

especialidade de geriatria ser incluída na rede pública de saúde, era realizado pelos 

médicos de clínica geral e outras especialidades, dependendo da patologia do 

paciente.  

A Gerência de Informação da Prefeitura do município, atualmente, reconhece um 

problema quanto às informações geradas no Sistema de Informações Ambulatoriais, 
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base de informações de saúde da prefeitura do município, pois existe uma 

dificuldade dos médicos ao preencher a decodificação da especialidade médica 

atendida no formulário das fichas de registro de atendimento ambulatorial, quando 

um mesmo médico, que atende a especialidade de geriatria e clínica geral preenche 

a decodificação da especialidade como clínica geral, mesmo sendo essa consulta da 

especialidade de geriatria. Essa desconformidade de informações causa uma 

distorção em relação à realidade do número de consultas geriátricas realizadas no 

município, proveniente do não comprometimento dos médicos quanto às 

informações geradas, o que também dificulta a formulação de ações, programas e 

políticas voltadas ao atendimento geriátrico.       

O número de consultas realizadas nas UBS no período de 2000 a 2004, de acordo 

com o Sistema de Informações Ambulatoriais da prefeitura do município, sofreu uma 

variação negativa de 1,6%, ou seja, o número de consultas realizadas nas UBS 

diminuiu em 6.947 consultas. Semelhante situação ocorre com as consultas de 

clínicos gerais que, no mesmo período de quatro anos, teve uma variação negativa 

de 5,94%, o que representam 11.284 consultas. Entretanto, o número de consultas 

da especialidade de geriatria, nesse período, variou 284,76%, ou seja, em 2000 

eram realizadas 676 consultas geriátricas (por clínicos gerais), e, em 2004, foram 

2.601, ou 1.925 consultas a mais do que em 2000. Vale ressaltar que antes de junho 

de 2004, as consultas geriátricas eram realizadas somente por clínicos gerais. A 

inclusão da geriatria no atendimento médico das UBS em 2004 pode explicar o 

aumento do número de consultas dessa especialidade.  

Entre 2000 e 2001, gráfico 4.4, o número de consultas geriátricas realizadas sofreu 

uma queda de 5,92%, sendo que no ano seguinte, em 2002, comparando-se com os 

dados de 2001, houve um aumento de 38,21%. O período seguinte, de 2002 a 2003, 

também foi marcado pelo aumento do número de consultas, de 33,11%; em 2004 

foram registradas 122,31% consultas a mais do que em 2003. 

A partir de 2004, a especialidade de geriatria foi inserida em cinco UBS, atendendo a 

população que reside na sua área de abrangência. A UBS Vista Verde realizou 

2.077 consultas geriátricas, a UBS Santana 214, a UBS Bosque dos Eucaliptos 182, 

e a UBS Jd. Oriente 128 consultas, já na UBS Vila Nair não foi registrada nenhuma 

consulta geriátrica em 2004. Esse dado comprova, como dito anteriormente, o não 

comprometimento dos médicos ao preencher a decodificação da especialidade 
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médica no formulário das fichas de registro de atendimento ambulatorial, 

provavelmente devido ao não conhecimento da importância dessas informações 

para o embasamento de políticas, programas e ações de saúde do poder público. 

Gráfico 4.4. Número de consultas geriátricas realizadas nas UBS. 
Fonte: Gerência de Informação (PMSJC) – Sistema de Informações Ambulatoriais. 
 

Para a Organização Mundial da Saúde (OMS), o número de habitantes adequado 

para o atendimento de uma Unidade Básica de Saúde é de 20.000 habitantes. São 

José dos Campos, em 2005, de acordo com esses padrões deveria possuir 30 UBS, 

entretanto possui 40 UBS, número considerado adequado, ou seja, são atendidos 

em média 15.000 habitantes por UBS. “No entanto, seu dimensionamento físico não 

se relaciona ao território de abrangência. Há unidades com extensa área de 

cobertura (mais de 30.000 pessoas) e outras cobrindo regiões pequenas (por vezes 

3.000 pessoas)” (CORTEZ, 2004).  

No caso das UBS que possuem atendimento geriátrico, em 2000, a UBS Santana 

tinha em sua área de abrangência 21.473 pessoas, ou seja, esta atendia 7,36% de 

pessoas a mais do que o preconizado pela OMS. A UBS Vila Nair abrangia 16.668 

pessoas, o que corresponde a um atendimento com déficit de 16,66%. A UBS 

Bosque dos Eucaliptos tinha em sua área de abrangência 35.196 pessoas, ou seja, 

ela atendia 75,98% de pessoas a mais do que o recomendado pela OMS. A UBS Jd. 

Oriente abrangia uma população de 10.719 pessoas, um valor inferior ao 
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recomendado pela OMS, sendo de 46,41%. A UBS Vista Verde tinha em sua área 

de abrangência 16.551 pessoas, o que corresponde a um atendimento negativo de 

17,25%. Torna-se, assim, evidente a falha do poder público quanto a distribuição 

dos equipamentos e serviços de saúde a fim de atender toda a população.  

4.3  Procedimento do atendimento geriátrico nas UBS de acordo com a 

Secretaria de Saúde de São José dos Campos 

 

De acordo com a Secretaria de Saúde de São José dos Campos (2005), 

primeiramente o idoso consulta um clínico geral, este segue alguns critérios para o 

encaminhamento ao geriatra se necessário. Esses critérios, determinados pela 

Secretaria de Saúde de referido município são: 

• pessoa com idade igual ou superior a sessenta anos;  

• necessidade de acompanhamento diferenciado devido à existência de duas 

patologias descompensadas como, por exemplo, depressão, hipertensão arterial, 

osteoporose, seqüelas de acidente vascular cerebral etc;  

• idoso que apresente alterações de memória, instabilidade, quedas e 

imobilidade associada com alterações cognitivas.  

Contudo os diagnósticos mais freqüentes, que levam ao encaminhamento geriátrico, 

são os déficits de memória, e em segundo lugar as patologias descompensadas, 

conforme a Secretaria de Saúde (2005).  

Todavia, se o clínico geral possui alguma dúvida quanto ao paciente idoso e seu 

encaminhamento ao geriatra, o procedimento adotado é o contato via telefone com o 

médico geriatra. Se confirmada a necessidade do acompanhamento geriátrico, o 

clínico geral preenche a ficha de avaliação de encaminhamento.  

O idoso, portando a ficha de avaliação de encaminhamento, entra em contato via 

telefone, ou mesmo pessoalmente, com a Unidade Básica de Saúde que possua 

atendimento geriátrico referente à região de abrangência de sua residência, como 

dito anteriormente, região centro-norte, região leste ou região sul. A Secretaria de 

Saúde explica que se não houver horário disponível no mês para o atendimento 

geriátrico, o procedimento tomado é o recolhimento da ficha de avaliação de 

encaminhamento para que seja marcada futuramente a consulta.  
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A Secretaria de Saúde comenta que o clínico geral, primeiro contato do idoso, 

absorve grande parte da demanda, pois estes médicos foram capacitados para fazer 

a abordagem adequada ao idoso, sendo, assim, encaminhado o mínimo de 

pacientes idosos aos geriatras. Essa capacitação dos clínicos gerais foi realizada em 

uma tarde pelos próprios médicos geriatras que atendem nas UBS do município.  

De acordo com o Ministério da Saúde, portaria 1.101/GM de 12 de julho de 2002, a 

assistência médica adequada quanto ao Sistema Único de Saúde indica:  

• médico por habitante: 1/1.000 habitantes; 

• médico generalista por habitante: 0,8/1.000 habitantes; 

• médico especialista por habitante: 0,2/1.000 habitantes. 

Entre os médicos generalistas encontram-se os clínicos gerais, ginecologistas, 

obstetras, pediatras e medicina de família. Entende-se que a geriatra se enquadra 

na condição de especialidade, portanto seriam 0,2 geriatras para cada 1.000 

habitantes.  

A população estimada em 2005, pelo IBGE, para São José dos Campos, é de 

600.048 habitantes, sendo 39.489 idosos. Portanto, a relação médico-habitante é, 

aproximadamente, 600 médicos para toda a população de São José dos Campos, 

número este superior à realidade de 2.261 médicos, ou seja, o município encontra-

se adequado ao parâmetro do Ministério da Saúde.  

Considerando a população de 2000, de 34.681 idosos, o atendimento geriátrico nas 

UBS que contam com cinco médicos geriatras não é considerado adequado 

segundo os parâmetros do Ministério da Saúde, que preconiza para esse número de 

idosos um total de sete geriatras. Analisando, ainda em 2000, a população idosa de 

cada região de abrangência das UBS com atendimento geriátrico, percebe-se que a 

região de abrangência centro-norte que possui 14.675 idosos e conta com o 

atendimento de dois médicos geriatras, nas UBS Santana e Vila Nair, não se 

enquadra nos parâmetros do Ministério da Saúde, pois deveria ter três geriatras para 

atender a toda a população idosa; a região de abrangência leste possui 10.539 

idosos e um médico geriatra na UBS Vista Verde, o que é considerado insuficiente 

para atender a essa população que necessita de dois médicos geriatras; já a região 

de abrangência sul que possui 8.884 idosos e se enquadra nos parâmetros do 
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Ministério da Saúde, pois têm dois geriatras para a população idosa, nas UBS 

Bosque dos Eucaliptos e Jd. Oriente.  

Em contrapartida, em 2005, é sabido que o município possui uma população de 

39.489 idosos e que cada um dos geriatras atende 7.898 idosos, o que significa que 

o município para atender a toda a população idosa necessita de oito médicos 

geriatras, número superior ao da realidade do município de cinco geriatras. 

4.4  Região de Abrangência Sul  

 

A região de abrangência sul, em 2005, compreende as seguintes Unidades Básicas 

de Saúde: Chácara Reunidas, Interlagos, Colonial, Morumbi, Satélite, Jd. Oriente, 

Parque Industrial, Bosque dos Eucaliptos, CAIC, Campo dos Alemães, Limoeiro e 

Residencial União. Os dados referentes ao gráfico 4.5 são do ano de 2000, o que 

exclui a UBS Residencial União, inaugurada em maio de 2005. 

A região de abrangência sul possui 197.091 habitantes, os quais 8.884 são idosos, 

ou seja, 4,51% da população são idosos. Dentre a população idosa (gráfico 4.5), 

1.833 encontram-se na região da UBS Satélite, 1.478 na região da UBS Bosque dos 

Eucaliptos e 1.312, na região da UBS Parque Industrial.  

Vale ressaltar as UBS com atendimento geriátrico, a UBS Bosque dos Eucaliptos 

com 17% da população idosa da região de abrangência sul, e a UBS Oriente onde 

se encontram 621 idosos, ou 7% do total de idosos da área de abrangência sul.  
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Gráfico 4.5. Total de idosos da região de abrangência sul. 
Fonte: Prefeitura de São José dos Campos – Departamento de Políticas Públicas. 

4.4.1  Unidade Básica de Saúde Bosque dos Eucaliptos 

 

A Unidade Básica de Saúde Bosque dos Eucaliptos (figura 4.2) possui três 

consultórios para atendimento clínico geral, cinco consultórios com leitos equipados 

destinados à odontologia, uma sala para curativo, uma para imunização e outra para 

nebulização. Essa UBS presta serviços à vigilância epidemiológica e, também, ao 

controle e acompanhamento à gestação. Os atendimentos à população são nos 

turnos da manhã e tarde.  
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Figura 4.2. Fotos da UBS Bosque dos Eucaliptos. 
Fonte: elaboração própria. 
 

O médico geriatra responsável pela UBS destina 16 horas semanais para o 

atendimento geriátrico. O horário de atendimento geriátrico é das 13 às 17 horas, 

todos os dias da semana exceto nas quintas-feiras. 

A caracterização da saúde nesta Unidade Básica de Saúde (gráfico 4.6) pode ser 

baseada nos 478 casos de morbidade hospitalar registrados pelo SUS, em 2004. Do 

total destes casos de morbidade hospitalar, de acordo com os Capítulos da CID-10, 

estão em primeiro lugar as doenças do aparelho circulatório com 135 casos, 

seguidas das doenças do aparelho digestivo, com 134 casos, em terceiro lugar 

estão as doenças do aparelho respiratório, com 122 casos, e por último as doenças 

do aparelho geniturinário, 87 casos.  
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Gráfico 4.6. Morbidade Hospitalar SUS segundo os Capítulos da CID-10, UBS Bosque dos 
Eucaliptos. 
Fonte: Prefeitura Municipal de São José dos Campos – Departamento de Políticas de Saúde, 2004. 

4.4.2  Unidade Básica de Saúde Oriente 

 

A Unidade Básica de Saúde Oriente (figura 4.3) possui nove consultórios destinados 

ao atendimento clínico, três consultórios com leitos equipados para odontologia, uma 

sala de curativo, uma de imunização e outra para nebulização. Presta serviços de 

atenção à tuberculose (tratamento da doença), controle e acompanhamento de 

gestação e de vigilância epidemiológica. O atendimento à população é no turno da 

manhã e tarde.  
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Figura 4.3. Fotos da UBS Jd. Oriente. 
Fonte: elaboração própria. 
 

O médico responsável pelo atendimento geriátrico possui uma carga horária de 

quatro horas semanais. As consultas são realizadas apenas nas quintas-feiras, no 

horário das 13 às 17 horas.  

A saúde da UBS do Jd. Oriente, de acordo com os 252 números de casos de 

morbidade hospitalar do SUS pelos Capítulos da CID-10, se caracterizou, em 2004, 

em primeiro lugar pelas doenças do aparelho digestivo, com 74 casos, seguidas das 

doenças do aparelho circulatório, 64 casos, das neoplasias, com 61 casos, e em 

quarto lugar as doenças do aparelho respiratório, 53 casos (gráfico 4.7).  

Gráfico 4.7. Morbidade Hospitalar SUS segundo os Capítulos da CID-10, UBS Jd. Oriente. 
Fonte: Prefeitura Municipal de São José dos Campos – Departamento de Políticas de Saúde, 2004. 
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4.5  Região de Abrangência Leste 

 

A região de abrangência leste compreende as seguintes Unidades Básicas de 

Saúde: Santa Inês, Vista Verde, Vila Industrial, Tatetuba, Vila Tesouro, Jd. São José, 

Campos São José, Putim, São Judas Tadeu, Eugênio de Melo, Novo Horizonte, Jd. 

Americano, Jd. da Granja, Jussara, Nova Detroit e Paraíso do Sol. A UBS Jd. São 

José foi inaugurada em dezembro de 2005, portanto os dados referentes ao gráfico 

4.6 não a incluem. 

A região de abrangência leste possui 10.539 idosos dentre os 185.596 habitantes, 

ou 5,68% da população são de pessoas idosas. A UBS Jussara tem o maior número 

de idosos em sua área de abrangência, são 2.298 idosos, seguida da UBS Vila 

Industrial com 1.451 idosos, e logo pela UBS Jd. Da Granja que compreende 1.051 

idosos (gráfico 4.8). Entretanto, a UBS Vista Verde, é a que possui atendimento 

geriátrico, e tem em sua área de abrangência 908 idosos, ou 9% do total de idosos 

da região de abrangência leste.  

Gráfico 4.8. Total de idosos da região de abrangência leste. 
Fonte: Prefeitura de São José dos Campos – Departamento de Políticas Públicas. 
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4.5.1  Unidade Básica de Saúde Vista Verde 

 

A Unidade Básica de Saúde Vista Verde (figura 4.4) possui um aparelho de Raio X 

Dentário para utilização do SUS. Ainda possui quatro consultórios para clínica geral, 

quatro consultórios odontológicos com leitos equipados, uma sala de curativo, uma 

de imunização e uma de nebulização. Presta serviços de atenção à tuberculose, de 

controle e acompanhamento à gestação, de vigilância epidemiológica e radiologia 

(exame de Raio-X ). O atendimento ao público é no turno manhã e tarde.  

   

Figura 4.4. Fotos da UBS Vista Verde. 
Fonte: elaboração própria. 
 

O geriatra da UBS cumpre 20 horas semanais, atendendo os idosos nas quartas e 

quintas-feiras, das 7 às 17 horas.  

As doenças que caracterizavam esta Unidade Básica de Saúde (gráfico 4.9), de 

acordo com os 254 casos registrados de morbidade hospitalar pelo SUS segundo os 

Capítulos da CID-10, 2004, eram as doenças do aparelho circulatório e as 

neoplasias, ambas com 55 casos registrados, seguidas das causas externas, 51 

casos, das doenças do aparelho digestivo, com 50 casos, e das doenças do 

aparelho respiratório, com 43 casos.  
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Gráfico 4.9. Morbidade Hospitalar SUS segundo os Capítulos da CID-10, UBS Vista Verde. 
Fonte: Prefeitura Municipal de São José dos Campos – Departamento de Políticas de Saúde, 2004. 

4.6  Região de Abrangência Centro-Norte 

 

A região de abrangência centro-norte compreende as seguintes Unidades Básicas 

de Saúde: Santana, Vila Nair, Vila Maria, Centro I, Centro II, Vila Paiva, Telespark, 

Jd. das Indústrias, Bonsucesso, Buquirinha, Alto da Ponte e Altos de Santana. As 

UBS Centro II e Altos de Santana foram inauguradas, respectivamente, em julho e 

maio de 2005, logo o gráfico 4.7 não possui dados referentes às mesmas.   

A população total da região de abrangência centro-norte é de 168.646 habitantes, 

dos quais 14.675 são idosos, o que representa 8,70% da população. A UBS Centro I 

(gráfico 4.10) possui o maior número de idosos em sua área de abrangência, são 

3.650 idosos, seguida da UBS Santana com 2.156 idosos, e das UBS Vila Maria e 

Jd. Das Industrias com, respectivamente, 2.043 idosos e 2.013 idosos. Contudo, as 

UBS que possuem atendimento geriátrico são as UBS Santana, com 15% da 

população idosa, e a UBS Vila Nair, que possui 1.361 idosos em sua área de 

abrangência, o que refere 9% da população idosa total da região de abrangência 

centro-norte.  
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Gráfico 4.10. População idosa da região de abrangência centro-norte. 
Fonte: Departamento de Políticas de Saúde - Núcleo de Informação. 

4.6.1  Unidade Básica de Saúde Vila Nair 

 

A Unidade Básica de Saúde Vila Nair (figura 4.5), também, possui um aparelho de 

Raio-X dentário e, ainda, um consultório odontológico com sete leitos equipados, 

dois consultórios para clínica geral, duas salas de curativo, uma sala de 

enfermagem, uma sala de imunização, uma sala de nebulização, e uma sala de 

repouso / observação. Os serviços prestados são de radiologia, de controle e 

acompanhamento à gestação e de vigilância epidemiológica. Seu atendimento é no 

turno manhã e tarde.  
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Figura 4.5- Fotos da UBS Vila Nair. 
Fonte: elaboração própria. 
 

O médico responsável pelo atendimento geriátrico cumpre cinco horas semanais. As 

consultas destinadas ao atendimento geriátrico são às sextas-feiras, das 13 ás 17 

horas.  

A saúde desta UBS (gráfico 4.11) se caracteriza pelos números de 245 casos, 

registrados pelo SUS, em 2004, segundo os Capítulos da CID-10, em primeiro lugar 

estão as doenças do aparelho respiratório, 66 casos, em segundo estão as causas 

externas, com 64 casos, as doenças do aparelho digestivo, 58 casos, e por último as 

neoplasias, 57 casos.  
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Gráfico 4.11. Morbidade Hospitalar SUS segundo os Capítulos da CID-10, UBS Vila Nair. 
Fonte: Prefeitura Municipal de São José dos Campos – Departamento de Políticas de Saúde, 2004. 

4.6.2  Unidade Básica de Saúde Santana 

 

A Unidade Básica de Saúde Santana (figura 4.6) possui dois consultórios destinados 

à clínica básica, três consultórios equipados para odontologia, uma sala para 

curativo, uma para imunização e outra para nebulização. O controle e 

acompanhamento á gestação, a vigilância epidemiológica e o programa de agentes 

comunitários de saúde são os serviços prestados. Os turnos da manhã e tarde são 

destinados para o atendimento ao público.  

   

Figura 4.6. Fotos da UBS Santana. 
Fonte: elaboração própria. 
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A médica responsável pelo atendimento aos idosos cumpre carga horária de vinte 

horas semanais. As consultas aos idosos são as terças e quartas-feiras, das 7 ás 17 

horas. 

A característica da saúde nesta UBS (gráfico 4.12), de acordo com os 555 casos de 

morbidade hospitalar do SUS segundo os Capítulos da CID-10, em 2004, segue em 

primeiro lugar com as doenças do aparelho circulatório, com 179 casos, seguidas 

das doenças do aparelho respiratório, com 159 casos, as doenças do aparelho 

digestivo, com 123 casos, e por último as neoplasias, com 94 casos.  

Gráfico 4.12- Morbidade Hospitalar SUS segundo os Capítulos da CID-10, UBS Santana. 
Fonte: Prefeitura Municipal de São José dos Campos – Departamento de Políticas de Saúde, 2004. 
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CAPÍTULO V 

A RELAÇÃO ENTRE OS ASPECTOS BIOLÓGICOS DO 

ENVELHECIMENTO E OS SERVIÇOS DAS UNIDADES 

BÁSICAS DE SAÚDE 

 

Os aspectos biológicos do envelhecimento foram analisados com base nas doenças 

apresentadas pela população idosa, estas são abordadas no atendimento primário 

da saúde pública, nas Unidades Básicas de Saúde. Para tanto, foram realizados 

questionários com os idosos do município de São José dos Campos. 

Os dados obtidos a partir da aplicação da amostra de 380 questionários 

possibilitaram a caracterização e as doenças da população idosa, além da 

caracterização do atendimento geriátrico e de um panorama dos serviços de saúde 

pública no município. Primeiramente, houve a intenção de se realizar a aplicação 

dos questionários no interior das UBS, contudo a Secretaria de Saúde do município, 

não autorizou o referido procedimento. Logo, os questionários foram aplicados no 

exterior das cinco Unidades Básicas de Saúde que possuem atendimento geriátrico, 

nos dias e horários que o médico geriatra atendia a população idosa. Como dito 

anteriormente, os idosos são atendidos por médicos clínicos gerais como forma de 

triagem para o encaminhamento ao geriatra e a outras especialidades; portanto as 

especialidades médicas abordadas nos resultados dos questionários foram de 

clínicos gerais, de geriatras, de ginecologistas e de cardiologistas.  

5.1  Resultados da Unidade Básica de Saúde Bosque dos Eucaliptos 

 

Na Unidade Básica de Saúde Bosque dos Eucaliptos, que se encontra na área de 

abrangência sul, foram aplicados 94 questionários aos idosos que utilizavam os 

serviços médicos oferecidos, dentre eles o de geriatria, de clínico geral e de 

ginecologia. Do total de questionários, 60 são daqueles que utilizaram os serviços do 

clínico geral, 31 foram ao geriatra e 3 ao ginecologista. Predomina o sexo feminino, 

com 58,51%, e o restante do sexo masculino com 31 homens, ou 41,49%. 
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A faixa etária da população idosa que prevalece é a de 60 a 69 anos, com 54,26%, a 

faixa de 70 a 79 anos conta com 35,11%, e a de 80 a 89 anos com 10,64% (gráfico 

5.1). Em todas as faixas etárias o sexo feminino predomina, somente sendo 

equivalente ao masculino na faixa dos 80 aos 89 anos.   

Gráfico 5.1. Resultado da faixa etária, por sexo e especialidade na UBS Bosque dos Eucaliptos. 
Fonte: elaboração própria. 
 

O atendimento geriátrico, em sua maior parte (51,61%), se destina aos idosos com 

60 a 69 anos, aqueles com 70 a 79 anos abrangem 32,26% do atendimento e os de 

80 aos 89 anos são 16,13%. Há uma pequena predominância do sexo feminino, 

51,61%, e o sexo masculino, com 15 idosos, conta com 48,39 % do total de 

atendimento geriátrico.    

Em relação ao local de residência, 74,47% dos idosos, que responderam os 

questionários, moram no Bosque dos Eucaliptos, seguido do bairro Jd. Satélite e Jd. 

Portugal, ambos com, 5,32%, em terceiro lugar o bairro Campo dos Alemães, com 

3,19% (tabela 5.1). Dos idosos que consultaram o médico geriatra, 51,61% residem 

no bairro Bosque dos Eucaliptos; 9,68% moram no Satélite; nos bairros Morumbi, 

Parque Industrial, Jd. Primavera, Jd. Portugal, e Campo dos Alemães residem, cada 

um, 6,45% dos idosos; o restante dos idosos, 3,23%, moram, cada qual nos bairros 

D. Pedro II e Jd. Oriente.  
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  CLÌNICO GERAL GERIATRA GINECOLOGISTA 
2- Bairro de 
moradia FEMININO MASCULINO FEMININO MASCULINO FEMININO 
Bosque dos 
Eucaliptos 33 20 10 6 1 
Satélite   1 1 2 1 
Jd. Morumbi     1 1   
Jd. Oriente       1   
Parque Industrial     1 1   
Jd. Primavera     2     
Campo dos 
Alemães   1   2   
Jd. Portugal 2     2 1 
Vila Cândida   1       
Dom Pedro II   1 1     
Jd. Del Rey 1         
TOTAL 36 24 16 15 3 

Tabela 5.1. Resultado do bairro de moradia dos idosos na UBS Bosque dos Eucaliptos. 
Fonte: elaboração própria. 
 

80 idosos, ou 85,11% do total de idosos que foram atendidos pelos médicos dessa 

UBS, não se caracterizava como uma primeira consulta, somente 14,89% estavam 

se consultando pela primeira vez.  

O tempo das consultas com duração de 15 minutos compreende 37,23% do total, 

seguido da duração de 20 minutos, com 26,6%, aquelas consultas com mais de 20 

minutos foram 22,34%, as de 10 minutos 11,7% e as de menos de 10 minutos 2,13% 

(gráfico 5.2). Dentre as especialidades médicas, as consultas geriátricas com 

duração de mais de 20 minutos compreende 45,16%, as de 20 minutos 22,58%, as 

consultas com 15 minutos 19,65% e as de duração de 10 minutos 12,9%.  
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Gráfico 5.2. Resultado da duração das consultas por especialidade médica na UBS Bosque dos 
Eucaliptos. 
Fonte: elaboração própria. 

Com relação à primeira consulta, 64,29% se referia à consulta geriátrica. O tempo de 

duração das primeiras consultas possibilita uma maior visualização da duração, 

propriamente, da consulta, já que a primeira consulta, geralmente, é aquela que o 

paciente relata seu histórico e seu estado de saúde. As consultas com duração de 

mais de 20 minutos abrange 35,71%, seguido da duração de 15 minutos, com 

28,57%, da duração de 20 minutos, com 21,43%, e da duração de 10 minutos, com 

14,29%. De acordo com a prefeitura, o médico deve atender três pacientes por hora, 

ou seja, se destina 20 minutos por paciente, contudo as consultas de duração de 15 

e de 10 minutos não se enquadram no parâmetro da prefeitura, e são 42,86% do 

total das primeiras consultas, percentual superior ao de 21,43% para a duração de 

20 minutos e de 35,71% para mais de 20 minutos.  

Para a questão “há quanto tempo a consulta foi marcada”, 32,98% do total de 

respostas apontaram 3 meses, 13,83% dos idosos responderam 6 meses, a mesma 

porcentagem foi para 1 mês. Contudo, entre as especialidades médicas o tempo que 

a consulta foi marcada difere, sendo que o tempo de 3 meses para a consulta com 

clínico geral abrange 38,33%, seguido do tempo de 6 meses com 20%, e de 15% 

para o tempo de um mês, o tempo de 4, 5 e 7 meses somam 8,33% do total, e as 

consultas com menos de um mês de aguardo somam 6,67% do atendimento do 
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clínico geral. No que se refere às consultas com ginecologistas, 33,33% se 

encontram no tempo de um ano, outros 33,33% para 3 meses e a mesma 

porcentagem foi respondida como tempo impreciso. No que tange o atendimento 

geriátrico (gráfico 5.3), estão em primeiro lugar o tempo de 3 meses, em segundo o 

aguardo de 2 meses, seguido de um mês e de menos de uma semana para o 

atendimento geriátrico.  

Gráfico 5.3. Resultado do tempo em que a consulta foi marcada para o atendimento geriátrico na UBS 
Bosque dos Eucaliptos. 
Fonte: elaboração própria. 
  

Apesar, do tempo de duração da consulta ser menor do que o preconizado pela 

própria prefeitura do município, e do tempo que o idoso aguarda entre a marcação 

da consulta e o atendimento médico propriamente dito ser em sua maioria, 65,96%, 

superior a um mês, a opinião do idoso quanto ao atendimento médico prevalece 

como bom, com 57,45%; ótimo, com 43,40%; e a opinião de atendimento ruim conta 

com 2,13% da opinião dos entrevistados. Quando analisada a opinião do idoso  por 

especialidade médica, para 60% dos idosos, o clínico geral possui atendimento bom; 

36,67%, ótimo; e 3,33%, ruim. Para os geriatras 54,84% dos idosos entendem o 

atendimento como bom, e 45,16%, como ótimo. Com relação aos ginecologistas 

66,67% opinaram como ótimo, e o restante como bom.   
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O motivo expressado pelos entrevistados idosos quanto à sua opinião para o 

atendimento médico do clínico geral, em sua maioria, 34,21%, responderam porque 

o médico os atende bem; seguido da resposta, a atenção do médico com o paciente, 

com 21,5%; e do motivo que o médico examina bem e trata bem o paciente, com 

9,21% cada um; entretanto aqueles que opinaram o atendimento médico como ruim, 

ou bom com algumas ressalvas somam 5,26% dos motivos, dentre eles: atende 

bem, mas deixa a desejar; atende bem por ser público; demora para ser atendido; e 

mal atendido.  Quanto ao motivo da opinião das idosas para o atendimento do 

ginecologista, a atenção do médico, o atendimento bom do médico e o fato de 

examinar bem, cada qual, conta com 33,33% dos motivos.  

No que refere ao motivo da opinião do idoso quanto ao atendimento geriátrico, 

32,5% responderam que o geriatra atende bem o paciente, seguido da razão do 

médico conversar com o paciente e da atenção do médico, cada um com 12,5%; os 

motivos como examina bem, e trata bem contam, cada um, com 10%; a explicação 

ao paciente teve 7,5% dos motivos dos idosos; a resposta, os médicos são bons, 

contaram com 5% dos motivos; o acerto da medicação e a solicitação de exames, 

tiveram 2,5% cada um. Apesar de não haver a opinião de atendimento médico como 

ruim, 5% das respostas mostram a não total satisfação quanto ao atendimento na 

saúde, estas respostas foram: o médico acertou a medicação, mas esqueceu de dar 

a solicitação do exame; e os médicos são atenciosos, mas as enfermeiras não.  

No que tange ao conhecimento do Estatuto do Idoso, 34,04% conhecem seu 

conteúdo ou sabem de sua existência; 65,96% dos idosos entrevistados sequer o 

conhecem ou sabem que esses direitos existem.   

Pode-se notar que a maioria dos idosos entrevistados, 86,96%, na UBS Bosque dos 

Eucaliptos, faz alguma ressalva quanto á saúde pública do município (tabela 5.2). 

Apontam que os serviços e os equipamentos de saúde pública não atendem às 

expectativas e às necessidades dos idosos. 

12- O que você acha que pode melhorar na saúde pública de SJC 
Total de 
idosos % 

demora para se consultar  24 20,87 
mais médicos 17 14,78 
nada 14 12,17 
atendimento mais rápido 9 7,83 
falta de remédio 7 6,09 
demora para a consulta de especialista - encaminhamento mais rápido 4 3,48 
demora nos exames 4 3,48 



 

 

101

mais médicos especialistas 4 3,48 
atendimento das enfermeiras e recepcionistas 3 2,61 
prioridade dos idosos 3 2,61 
população grande para poucos médicos 1 0,87 
a saúde não melhora do que o presente 1 0,87 
pronto-socorro no Bosque dos Eucaliptos 2 1,74 
UBS no Campo dos Alemães 2 1,74 
UBS maior no Bosque dos Eucaliptos 2 1,74 
emergência nas UBS (sala e médico) 2 1,74 
o atendimento da saúde pública 2 1,74 
Pronto Socorro no Campo dos Alemães 2 1,74 
demora nas cirurgias 1 0,87 
variedade de remédios 1 0,87 
remédios em todas as UBS 1 0,87 
UBS com banheiro acessível ao idoso 1 0,87 
UBS deveriam fazer exames 1 0,87 
prioridade dos que estão em estado pior de saúde 1 0,87 
organização da UBS 1 0,87 
respeito aos idosos 1 0,87 
mais dentistas 1 0,87 
Santa Casa - SUS 1 0,87 
fazer valer as leis para os idosos 1 0,87 
não opinou / não sabe 1 0,87 

TOTAL 115 100,00 
Tabela 5.2. Resultado da opinião dos idosos quanto ao que pode melhorar na saúde pública de São 
José dos Campos. 
Fonte: elaboração própria. 
 

No que tange à opinião do idoso quanto à cidade de São José dos Campos, 80,87% 

dos entrevistados apontou algum aspecto que pode ser melhorado, ou seja, que não 

atende aos seus desejos ou necessidades plenamente (tabela 5.3).  

13- O que você acha que pode melhorar para o idoso na cidade de 
SJC 

Total de 
idosos % 

mais policiamento / segurança 22 19,13 
nada 21 18,26 
lazer 15 13,04 
transporte 15 13,04 
saúde 9 7,83 
respeito com os idosos 7 6,09 
transporte alternativo 4 3,48 
aposentadoria 4 3,48 
direito a acompanhante no transporte  2 1,74 
escada mais baixa no ônibus 2 1,74 
atendimento com prioridade 2 1,74 
orçamento do município é baixo 1 0,87 
tudo 1 0,87 
tranporte interestadual 1 0,87 
transporte – obrigatoriedade possuir a carteira do idoso para passar na 
catraca 1 0,87 
tempo do semáforo 1 0,87 
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o município ter a Casa do Idoso 1 0,87 
saúde – o embelezamento da cidade não dá saúde 1 0,87 
emprego 1 0,87 
atendimento no INPS 1 0,87 
prioridade nos ônibus 1 0,87 
Estado das calçadas 1 0,87 
não opinou / não sabe 1 0,87 
TOTAL 115 100,00 

Tabela 5.3. Resultado da opinião dos idosos quanto ao que pode melhorar para o idoso na cidade de 
São José dos Campos. 
Fonte: elaboração própria. 
 

No que se refere à saúde do idoso da UBS Bosque dos Eucaliptos, que contempla a 

área de abrangência sul, foi averiguado qual era o motivo do idoso consultar o 

médico, tanto clínico geral, quanto o geriatra e o ginecologista nessa UBS. Para 

tanto utilizou-se os capítulos da Classificação Estatística Internacional de Doenças e 

Problemas Relacionados à Saúde (CID-10).  

Percebe-se que as doenças do Capítulo IX, doenças do aparelho circulatório, são as 

primeiras causas das consultas aos médicos (gráfico 5.4), tanto do clínico geral 

quanto do geriatra, sendo somente para as mulheres que consultam os geriatras a 

segunda causa, para estas mulheres a primeira causa encontra-se no Capítulo XIII, 

doenças do sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo. A segunda causa dos 

idosos pela procura ao médico encontra-se no Cap. XXI, denominado fatores que 

influenciam o estado de saúde e o contato com os serviços de saúde (inclui os 

exames preventivos, os exames de rotina entre outros), e a terceira causa nos 

Cap.XIII e Cap. IV, doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas, essa última que 

inclui os problemas tireóide e diabetes. Esse quadro se diferencia da morbidade 

hospitalar pelo SUS, comentada anteriormente, de acordo com os dados da 

prefeitura do município, segundo a qual a primeira causa são as doenças do 

aparelho circulatório, dado que coincide com os da pesquisa presente, a segunda 

causa as doenças do aparelho digestivo, a terceira as doenças do aparelho 

respiratório, e a quarta causa as doenças do aparelho geniturinário. Infere-se que o 

enfoque da pesquisa na população idosa possibilita a compreensão das doenças 

específicas dos idosos, e não de toda a população que utiliza a UBS como os dados 

da prefeitura.  
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Gráfico 5.4. Resultado do motivo da consulta dos idosos na UBS Bosque dos Eucaliptos. 
Fonte: elaboração própria. 
 

Entretanto os motivos das consultas se diferenciam entre os especialidades médicas 

e entre os sexos dos idosos. Para os idosos que consultam o clínico geral (gráfico 

5.5 e 5.6), as razões para a consulta não diferem das razões dos idosos num 

panorama geral, como explanado anteriormente, ambos os sexos possuem os três 

primeiros motivos semelhantes, sendo o Cap. IX, o Cap. XXI e o Cap. IV. Para o 

sexo feminino a quarta causa, ferimentos na perna, se encontra no Cap. XIX, lesões, 

envenenamento e algumas outras conseqüências de causas externas, e como 

últimas causas os Cap. X, incluindo os problemas de rinite, sinusite, e o Cap. XVIII, 

as dores de garganta. Para o sexo masculino, as causas para a procura do clínico 

geral são em terceiro lugar as neoplasias, Cap. II; os problemas na coluna, no Cap. 

XIII; e rinite, inclusa no Cap. X.  
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Gráfico 5.5. Resultado do motivo da consulta no clínico geral dos idosos do sexo feminino, na UBS 
Bosque dos Eucaliptos. 
Fonte: elaboração própria. 
 
 

Gráfico 5.6. Resultado do motivo da consulta no clínico geral dos idosos do sexo masculino, na UBS 
Bosque dos Eucaliptos. 
Fonte: elaboração própria. 
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Com relação aos motivos das consultas ao geriatra pelos idosos do sexo feminino 

(gráfico 5.7), encontram-se em primeiro lugar os problemas na coluna e a 

osteoporose, Cap. XIII; em segundo lugar as doenças circulatórias, Cap. IX, e os 

exames de rotina e prevenção, Cap. XIX; em terceiro lugar estão as doenças do 

sistema nervoso, como os problemas de memória, Cap. VI; e por último, as 

neoplasias, diabetes e os problemas renais, respectivamente inclusos nos Cap. II, 

Cap. IV e Cap. XIV.  

Gráfico 5.7. Resultado do motivo da consulta no geriatra dos idosos do sexo feminino, na UBS 
Bosque dos Eucaliptos. 
Fonte: elaboração própria. 
 

Para os idosos do sexo masculino os primeiros motivos da consulta ao geriatra 

(gráfico 5.8) são as doenças do aparelho circulatório, como o acidente vascular 

cerebral, os problemas de circulação, pressão e cardíaco, Cap. IX; em segundo 

lugar as doenças do sistema nervoso, Alzheimer, Parkinson e problemas de 

memória, incluídas no Cap. VI; a instabilidade e a tosse estão em terceiro lugar, 

Cap. XVIII; como quarta causa estão os Cap. XIII e X, respectivamente os problemas 

na articulações e coluna, e no pulmão; por último encontram-se os exames de rotina, 

Cap. XXI e as razões expressas pelos idosos como imprecisas.  
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Gráfico 5.8. Resultado do motivo da consulta no geriatra dos idosos do sexo masculino, na UBS 
Bosque dos Eucaliptos. 
Fonte: elaboração própria. 

5.2  Resultados da Unidade Básica de Saúde Jd. Oriente 

 

Na Unidade Básica de Saúde Jd. Oriente, que se encontra na área de abrangência 

sul, foram aplicados 24 questionários aos idosos que se consultaram com clínico 

geral e geriatra. Do total de questionários, 13 se referem ao atendimento do clínico 

geral e 11 do geriatra. Predomina o sexo feminino, com 75% do universo, e o 

restante, 6 idosos, constituem o sexo masculino.  

A faixa etária (gráfico 5.9) que prevalece entre os idosos é a de 70 a 79 anos, 

equivalente a 33,33% do universo de idosos entrevistados; em segundo lugar estão 

as faixas de 60 a 69 anos e de 80 a 89 anos, ambas com 29,17%, aqueles idosos 

com idade entre 90 a 99 anos constituem 8,33%. Somente entre os 80 e 89 anos o 

sexo masculino tem predominância.  
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Gráfico 5.9. Resultado da faixa etária, por sexo e especialidade na UBS Jd. Oriente. 
Fonte: elaboração própria. 
 

Os idosos entrevistados que foram atendidos pelo geriatra correspondem a 45,83% 

do universo de 24 entrevistas. Dentre o atendimento geriátrico o sexo feminino 

prevalece, com 81,82%. A faixa etária dos 70 aos 79 anos compreende 45,45% dos 

idosos no atendimento geriátrico, seguido dos 80 aos 89 anos, 36,36%, de dos 60 a 

69 e 90 a 99 anos, ambos com 9,09%.  

54,17% dos idosos moram no Jd. Oriente, seguido do bairro Jd. Sul, com 16,67%; 

em terceiro lugar os bairros 31 de Março e Jd. Céu, cada um com 8,33%; e os 

idosos que moram no Jd. Oriental, Jd. América e Jd. Morumbi são cada qual 4,17% 

(tabela 5.4). Aqueles idosos que consultaram o geriatra moram, em sua maioria, 

72,73%, no Jd. Oriente, sendo que 18,18% residem no bairro 31 de Março e 9,09 no 

Jd. Morumbi.  
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31 de Março       2 
TOTAL 9 4 9 2 

Tabela 5.4. Resultado do bairro de moradia dos idosos na UBS Bosque dos Eucaliptos. 
Fonte: elaboração própria. 
 

No que tange ao tempo de duração das consultas médicas, 37,5% duraram 15 

minutos; 29,17%, tiveram duração de 10 minutos; as consultas de 20 minutos e 

demais de 20 minutos tiveram, cada uma, 12,5%; e as consultas com menos de 10 

minutos somaram 8,33% do total das consultas (gráfico 5.10). Dentre as consultas 

geriátricas, 45,45% tiveram duração de 15 minutos; 27,27% de 10 minutos; 18,18% 

de 20 minutos; e 9,09% das consultas com mais de 20 minutos.   

Gráfico 5.10. Resultado da duração das consultas por especialidade médica na UBS Jd. Oriente. 
Fonte: elaboração própria. 
 

Com relação à questão “se foi a primeira consulta realizada naquele dia”, 16,67% 

afirmaram que sim, e para a maioria não era a primeira consulta. Dentre as primeiras 

consultas, 75% se deram no clínico geral, sendo que o tempo de duração destas 

consultas foi de 10 minutos para 25% dos idosos; 15 minutos para outros 25% de 

idosos, e o tempo considerado impreciso, outros 25%. Para os idosos que se 

consultaram pela primeira vez com o geriatra, o tempo da consulta durou 10 

minutos.  

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

N
º 

de
 p

es
so

as

CLINICO GERAL GERIATRA

5- Tempo de duração da consulta

menos do que 10 min 10 min 15 min 20 min  mais do que 20 min



 

 

109

O tempo de duração, com relação à todas as primeiras consultas médicas, de 10 

minutos foi de 50% das consultas; 25% duraram 15 minutos; e 25% colocaram o 

tempo como impreciso. De acordo com a prefeitura, a consulta deve durar 20 

minutos,  logo o tempo do médico dispendido com o paciente idoso na UBS Jd. 

Oriente é menor do que o preconizado pela prefeitura.  

No que refere à questão, “há quanto tempo a consulta foi marcada”, a maioria dos 

idosos, 33,33% responderam um mês; seguido do tempo de menos de um mês e de 

tempo impreciso, cada um com, 25%; 8,33% responderam 2 meses; e 4,17%, 3 

meses. Para as consultas com o clínico geral 46,15% foram marcadas há um mês; 

23,08% esperaram menos de um mês; e outros 23,08% dos idosos responderam o 

tempo como impreciso; 7,69% marcaram a consulta com o clínico geral há mais de 

um mês. As consultas geriátricas foram marcadas em primeiro lugar, no tempo de 

menos de um mês e também no tempo considerado impreciso pelo idoso; em 

segundo lugar as consultas forma marcadas há um mês; e em terceiro lugar estão 

os tempos de 3 meses, 2 meses e uma semana (gráfico 5.11).   

Gráfico 5.11. Resultado do tempo em que a consulta foi marcada para o atendimento geriátrico na 
UBS Jd. Oriente. 
Fonte: elaboração própria. 
 

Ainda que o tempo de duração da consulta seja menor do que o preconizado pela 

Prefeitura, e que 12,5% das consultas médicas demorarem mais de um mês para 
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serem realizadas, a opinião da maioria dos idosos, 70,83%, considera bom o 

atendimento médico, o restante considera o atendimento médico ótimo. 76,92% dos 

idosos consideram o atendimento do clínico geral bom, e 23,08% o consideram 

como ótimo. Para o atendimento geriátrico 63,64% dos idosos o consideram bom, e 

36,36% como ótimo. 

Quanto ao motivo expresso pelos idosos sobre a sua opinião sobre o atendimento 

médico do clínico geral, 35,29% responderam que o clínico geral os atende bem; 

23,53% apontaram a atenção do médico com o paciente; o fato de o médico 

conversar e tratar bem o paciente, como a razão de 11,76%, cada qual; e os 

motivos: o médico examina o paciente; médicos educados e carinhosos, são 

apontados, cada um, como 5,88%.  

A opinião dos idosos com relação ao atendimento médico geriátrico segue as 

seguintes razões: em primeiro lugar a atenção do médico, 37,50%; o médico tratar 

bem e examinar o paciente entram como os segundos motivos, cada uma, com 

18,75%; e em terceiro lugar estão: médico atender bem o paciente; médico educado; 

médico paciente; e o fato de conversar com o paciente, cada uma como 6,25% dos 

motivos da opinião dos idosos quanto ao atendimento geriátrico.   

No que se refere ao conhecimento do Estatuto do Idoso, 16,67% conhecem seu 

conteúdo ou sabem de sua existência, 83,33% dos idosos entrevistados, sequer o 

conhecem ou sabem que esses direitos existem.   

Vale ressaltar que 73,08% dos idosos manifestaram algum aspecto que deveria ser 

mudado na saúde pública de São José dos Campos. Um dos aspectos apontados é 

o atendimento, que pode ser entendido como o atendimento quanto à saúde como 

um todo, entre enfermeiras, atendentes e médicos. Portanto, o idoso entrevistado na 

UBS Jd. Oriente não está plenamente satisfeito com a saúde pública.  

12- O que você acha que pode melhorar na saúde pública de SJC 
Total de 
idosos % 

mais médicos 5 19,23 
não opinou / não sabe 4 15,38 
nada 3 11,54 
tempo para  marcar as consultas  3 11,54 
demora nos exames 3 11,54 
a fila nas UBS 3 11,54 
falta de remédio 1 3,85 
tempo para marcar consulta do especialista 1 3,85 
o atendimento 1 3,85 
mais médicos especialistas 1 3,85 
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área da ortopedia 1 3,85 
TOTAL 26 100,00 

Tabela 5.5. Resultado da opinião dos idosos quanto ao que pode melhorar na saúde pública de São 
José dos Campos. 
Fonte: elaboração própria. 
 

No que tange a opinião dos entrevistados sobre o que pode ser melhorado para o 

idoso no município, 53,84% dos idosos indicaram algum aspecto que não os atende 

totalmente no município (tabela 5.6). 

13- O que você acha que pode melhorar para o idoso na cidade de 
SJC 

Total 
de 
idosos % 

não opinou / não sabe 6 23,08 
nada 6 23,08 
mais policiamento / segurança 6 23,08 
transporte 4 15,38 
lazer 3 11,54 
respeito com os idosos 1 3,85 
TOTAL 26 100,00 

Tabela 5.6- Resultado da opinião dos idosos quanto ao que pode melhorar para o idoso na cidade de 
São José dos Campos. 
Fonte: elaboração própria. 
 

No que se refere à saúde do idoso da UBS Jd. Oriente, que contempla a área de 

abrangência sul, foi averiguado qual era o motivo do idoso consultar o médico, tanto 

clínico geral, quanto o geriatra. O principal motivo, 51,61%, para a consulta com os 

médicos nessa UBS, encontra-se no Cap. IX, as doenças do aparelho circulatório; 

em seguida, com 12,9% cada, estão o Cap. XXI e os motivos considerados 

imprecisos pelos idosos; as doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas, Cap. IV, 

estão em terceiro lugar, 9,68%; as doenças do sistema nervoso contam com 6,45%; 

e os Cap. XIII e Cap. III com, cada um, 3,23% (gráfico 5.12). Esse diagnóstico da 

saúde dos idosos difere totalmente dos dados de morbidade hospitalar pelo SUS 

para a UBS Jd. Oriente, explicado anteriormente, onde em primeiro lugar estão as 

doenças do aparelho digestivo, em segundo as do aparelho circulatório, em terceiro 

as neoplasias e em quarto as doenças do aparelho respiratório. O que pode explicar 

essa diferença é o foco dado pela presente pesquisa para a população idosa, que 

apresenta particularidades quanto à saúde. 
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Gráfico 5.12. Resultado do motivo da consulta dos idosos na UBS Jd. Oriente. 
Fonte: elaboração própria. 
 

Os motivos apresentados pelos idosos para a consulta médica também variam 

conforme o sexo da população idosa e a especialidade médica, no caso de clínica 

geral e geriatria. O motivo da consulta com o clínico geral para ambos os sexos 

(gráfico 5.13 e 5.14) se encontram no Cap. IX, as doenças do aparelho circulatório, 

entre elas, os problemas de pressão arterial, de circulação e cardíacos, entre outros; 

para o sexo masculino os exames de rotina, Cap. XXI, são o segundo motivo de 

consulta, juntamente com aqueles considerados imprecisos. Para o sexo feminino o 

segundo motivo para a consulta com o clínico geral são os problemas de coluna no 

Cap. XIII; anemia, Cap.III; diabetes referente ao Cap. IV; meningite no Cap. VI; e 

motivo impreciso.  
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Gráfico 5.13. Resultado do motivo da consulta no clínico geral dos idosos do sexo feminino, na UBS 
Jd. Oriente. 
Fonte: elaboração própria. 

 
 

Gráfico 5.14. Resultado do motivo da consulta no clínico geral dos idosos do sexo feminino, na UBS 
Jd. Oriente. 
Fonte: elaboração própria. 
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Com relação aos motivos da consulta apontados pelos idosos do sexo feminino que 

tiveram atendimento geriátrico, 50% se referem ao Cap. IX, doenças do aparelho 

circulatório, como os problemas de pressão e coração; em segundo lugar, com 25%, 

estão os exames de rotina, Cap..XXI; em seguida, com 16,67%, as doenças 

endócrinas, nutricionais e metabólicas, inseridas no Cap. IV, como os problemas de 

tireóide e de diabetes; e por último os motivos considerados imprecisos.  

Gráfico 5.15- Resultado do motivo da consulta no geriatra dos idosos do sexo feminino, na UBS Jd. 
Oriente. 
Fonte: elaboração própria. 
 

Os motivos da consulta geriátrica para os idosos do sexo masculino (gráfico 5.16), 

encontram-se 50% no Cap. VI, doenças do sistema nervoso, como Alzheimer; e a 

outra metade foi considerada pelos idosos como motivos imprecisos.  
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Gráfico 5.16. Resultado do motivo da consulta no geriatra dos idosos do sexo masculino, na UBS Jd. 
Oriente. 
Fonte: elaboração própria. 

5.3  Resultados da Unidade Básica de Saúde Vista Verde 

 

Na Unidade Básica de Saúde Vista Verde, que se localiza na área de abrangência 

leste, foram destinados 116 questionários aos idosos. Dentre as especialidades 

médicas estão a clínica geral, a geriatria e a ginecologia. Do total de questionários, 

30 se referem às consultas do clínico geral, 85 dos geriatras e um da ginecologia. 

Percebe-se o predomínio do sexo feminino, 57,76%, contra 42,24% do sexo 

masculino. 

A faixa etária dos 70 aos 79 anos prevalece, sendo 53,45% do universo dos 

entrevistados, em seguida a faixa dos 60 aos 69 anos, com 35,34%; em terceiro 

lugar a faixa dos 80 aos 89 anos, 9,48%; e por último aqueles com 90 a 99 anos, 

1,72% (gráfico 5.17). O sexo feminino também predomina em todas as faixas 

etárias. 
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Gráfico 5.17. Resultado da faixa etária, por sexo e especialidade na UBS Vista Verde. 
Fonte: elaboração própria. 
 

O atendimento geriátrico corresponde a 73,28% do universo total de 116 entrevistas. 

Dentre a geriatria, a faixa etária que prevalece é a dos 70 aos 79 anos, que 

corresponde a 56,47%; a faixa dos 60 aos 69 anos, 32,94%; a faixa dos 80 aos 89 

anos, 8,24%; e entre 90 e 99 anos, 2,35%. O sexo feminino compreende a 60% do 

atendimento médico geriátrico.  

Em relação à residência, 51,72% dos idosos moram no bairro Vista Verde; 14,66% 

residem no Motorama; 9,48% dos idosos residem no Jd. Diamante; no bairro Jd. São 

Vicente moram 5,17% dos idosos que consultam nesta UBS; 2,59% moram no bairro 

Paranangaba e outros 2,59% na Vila Tatetuba; no Jd. Ismêmnia, Cajurú e Vila 

Industrial moram, em cada um, 1,72%; e 0,86%, dos idosos, moram, cada qual, nos 

seguintes bairros: Eugênio de Melo, Santa Inês I, Monte Castelo, Vila Bethânia, Vila 

Tesouro, Jd. Cerejeira, Jd. São José, Jd. Paulista, Jd. Olímpia, e Novo Horizonte. Os 

idosos, que consultaram o geriatra, moram em sua maioria no Vista Verde, 52,94%; 

seguido do bairro Motorama, com 11,76%; em terceiro o Jd. Diamante, 11,24%; e 

em quarto lugar o Jd. São Vicente, 5,88% (tabela 5.7). 
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  CLÍNICO GERAL GERIATRA GINECOLOGISTA 
2- Bairro de 
Moradia FEMININO MASCULINO FEMININO MASCULINO FEMININO 
Paranagaba     1 1 1 
Eugênio de Melo       1   
Santa Inês I       1   
Cajúru   1 1     
Vista Verde 9 6 22 23   
Monte Castelo 1         
Vila Tatetuba     3     
Vila Bethânia     1     
Vila Industrial     2     
Vila Tesouro     1     
Jd. Diamante 2 2 5 2   
Jd. Ismênia     2     
Motorama 3 4 5 5   
Jd. Cerejeira     1     
Jd. São Vicente   1 4 1   
Jd. São José     1     
Jd. Paulista     1     
Jd. Olímpia     1     
Novo Horizonte   1       

TOTAL 15 15 51 34 1 
Tabela 5.7. Resultado do bairro de moradia dos idosos na UBS Vista Verde. 
Fonte: elaboração própria. 
 

Com relação ao tempo de duração das consultas médicas (gráfico 5.18), 28,45%, 

tiveram 15 minutos; 23,28% duraram menos do que 10 minutos; 20,29% duraram 10 

minutos; a duração de 20 minutos foi de 13,79% das consultas; 11,21% duraram 

mais de 20 minutos; o tempo de duração considerado impreciso, 1,72%; e a consulta 

realizada na casa do paciente (duração imprecisa) contou com 0,86% das consultas 

médicas.  

Dentre as consultas da especialidade de geriatria, em primeiro lugar encontram-se 

as que duraram 15 minutos, 27,06%; seguidas das que tiveram duração de menos 

de 10 minutos, 25,88%; em terceiro lugar as que duraram 10 minutos, 20%; com 

duração de 20 minutos são 17,65%; com mais de 20 minutos 8,24%; e a consulta 

realizada no domicílio do paciente com duração imprecisa, 1,18%.  
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Gráfico 5.18. Resultado da duração das consultas por especialidade médica na UBS Vista Verde. 
Fonte: elaboração própria. 
 

No que se refere à questão da primeira consulta nessa UBS, para a maioria dos 

idosos aquela não era a primeira consulta, contrário a 6,9% dos entrevistados que 

se consultavam com o médico pela primeira vez na UBS Vista Verde.  

Dentre as primeiras consultas 62,5% foram realizadas pelos geriatras, sendo que o 

tempo de duração de 20 minutos foi para 40% das consultas geriátricas, e a duração 

de 15, 10 e menos de 10 minutos somaram 60% destas consultas. Portanto a 

maioria das consultas geriátricas, não está de acordo com os parâmetros da 

prefeitura de São José dos Campos, de 20 minutos de duração de consulta.  

No que tange a questão, “há quanto tempo a consulta médica foi marcada”, o tempo 

de menos de um mês foi a resposta de 46,55% dos idosos; menos de uma semana 

para 17,24%; o tempo de um mês e de 6 meses contou, cada um, com 8,62% dos 

idosos; uma semana para 6,03%; 4,31% o tempo de 2 meses; outros 4,31% para o 

encaixe no horário do médico; o tempo de 4 meses para 2,59%; e o tempo de 3 

meses e de um ano, cada qual, para 0,86% dos entrevistados.  

Para as consultas geriátricas o tempo entre a marcação da consulta médica e o 

atendimento geriátrico também varia (gráfico 5.19), em primeiro lugar encontram-se 

o tempo de menos de um mês; em segundo o tempo de menos de uma semana; em 
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terceiro o tempo de 6 meses; em quarto lugar estão um mês e uma semana; em 

quinto lugar o tempo de dois meses; seguido do sexto lugar do tempo de 4 meses e 

por último o encaixe.  

Gráfico 5.19. Resultado do tempo em que a consulta foi marcada para o atendimento geriátrico na 
UBS Vista Verde. 
Fonte: elaboração própria. 
 

Apesar da duração da consulta de menos do que 20 minutos somarem 72,41% das 

consultas totais, e do tempo de espera entre a marcação da consulta e o 

atendimento médico de mais de um mês apontarem para 17,24% das consultas, a 

opinião do idoso quanto ao atendimento à saúde é de 53,45% para o atendimento 

bom; 43,97% como atendimento ótimo e 2,59% dos idosos opinaram o atendimento 

como ruim. Entre as especialidades médicas, a opinião dos idosos quanto ao 

atendimento do clínico geral é de 60% para o atendimento bom do clínico geral; 

36,67% o acham ótimo; e 3,33% opinaram como ruim. Para o atendimento geriátrico 

51,76% dos idosos opinaram como bom; 45,88% acham o atendimento geriátrico 

ótimo; e 2,35% dos idosos opinaram o atendimento ruim do médico geriatra. A 

opinião do idoso quanto ao atendimento do ginecologista foi de ótimo atendimento. 

Quanto aos motivos das opiniões dos idosos sobre o atendimento médico, daqueles 

que consultaram com o clínico geral 26,32% opinaram que o médico atende bem o 

paciente; 18,42% disseram que examina bem o paciente; 15,79% opinaram a 
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atenção do médico; 13,16% dos idosos responderam que o médico os trata bem; o 

fato do médico conversar com o paciente e de solicitar exames foram, cada razão, a 

opinião de 5,26% dos idosos; e os motivos como: transcrever o remédio certo, o 

médico encaminhar o paciente para especialista, e o médico ser calmo e agradável 

são as opiniões para, cada qual, 2,63% dos entrevistados. Houve opiniões que 

demonstraram a não satisfação quanto ao atendimento médico do clínico geral, cada 

uma desta representa 2,63%, como: o médico atende bem, mas a consulta é rápida; 

e o médico não encaminha para especialistas. Quanto aos motivos apresentados 

pelas idosas quanto ao atendimento ginecológico, 100% expressou o bom 

atendimento do médico.  

As razões apresentadas pelos idosos quanto ao atendimento médico geriátrico são, 

em primeiro lugar, a atenção do médico e o bom atendimento do geriatra, cada uma 

destas retrata a opinião de 26,53% dos entrevistados; 13,27% opinaram o fato do 

médico examinar bem o paciente; para 5,10% dos idosos o médico atende bem o 

paciente; em quarto lugar estão os motivos: o geriatra transcreve o remédio certo; 

solicita exames; os médicos são agradáveis; os médicos são bons; os médicos são 

calmos; o geriatra conversa com o paciente; e o médico explica ao paciente, cada 

uma destas são as razões de 2,04% dos idosos; em quinto lugar estão os motivos: o 

geriatra encaminha para especialista; o médico faz perguntas ao paciente; e o 

geriatra atende no horário marcado, cada uma representando as opiniões de 1,02% 

dos idosos. Ainda com relação ao atendimento geriátrico, os motivos apontados 

pelos idosos quanto à sua opinião sobre o atendimento médico revelam que cada 

motivo a seguir retrata a opinião de 1,02% dos idosos, são: o médico atende bem, 

mas se o paciente não pedir um encaminhamento para outra especialidade médica o 

geriatra não fornece; se o paciente não fala por si próprio sobre seu estado de saúde 

o médico não faz questão de perguntar; o geriatra atende bem, mas a consulta é 

rápida; o geriatra conversa com o paciente, mas não examina; médico é mal 

educado; e o geriatra não atende bem, ignora o paciente. Esses motivos são 

relevantes quando analisados juntamente com o tempo de duração da consulta 

geriátrica, que somam 72,94% das consultas para a duração de 15, 10 e menos de 

10 minutos.  
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Quanto ao conhecimento do Estatuto do Idoso, 35,34% conhecem seu conteúdo ou 

sabem de sua existência, 64,66% dos idosos entrevistados, sequer o conhecem ou 

sabem que esses direitos existem.   

Vale ressaltar que do total de entrevistados 77,55% opinaram alguma mudança na 

saúde pública de São José dos Campos (tabela 5.8), o que mostra a parcial 

satisfação do idoso quanto à saúde. Sendo que a falta de médicos, generalistas ou 

especialistas e o atendimento na saúde pública são tópicos apontados, e 

comprovam a deficiência no setor de saúde.   

12- O que você acha que pode melhorar na saúde pública de SJC 
Total de 
idosos % 

nada 27 18,37 
falta de remédio 21 14,29 
demora nos exames 14 9,52 
mais médicos 13 8,84 
mais médicos especialistas 10 6,80 
Pronto Socorro na região 9 6,12 
demora de consulta de especialista 8 5,44 
tempo de marcação das consultas  7 4,76 
não opinou / não sabe 6 4,08 
atendimento mais rápido 4 2,72 
atendimento ruim no Pronto Socorro 3 2,04 
variedade de remédios 2 1,36 
demora nas cirurgias 2 1,36 
a fila nas UBS 2 1,36 
o atendimento dos médicos 2 1,36 
A Santa Casa 1 0,68 
estrutura ruim do Laboratório Central 1 0,68 
remédio - processo demorado (UBS-Nac-UBS-Nac-SP) 1 0,68 
remédios em todas as UBS 1 0,68 
atendimento no Laboratório Central 1 0,68 
UBS Nova Detroit - atendimento ruim 1 0,68 
mais médicos de emergência 1 0,68 
o atendimento médico deveria ser em casa - pacientes incapacitados, 
debilitados, imóveis 1 0,68 
internação hospitalar 1 0,68 
médicos nos finais de semana nas UBS 1 0,68 
respeito aos idosos 1 0,68 
Pronto Socorro com atendimento demorado 1 0,68 
Pronto Socorro na Vista Verde 1 0,68 
INSS  1 0,68 
INPS 1 0,68 
atenção aos pobres 1 0,68 
pessoas seguirem o tratamento do médico 1 0,68 

TOTAL 147 100,00 
Tabela 5.8. Resultado da opinião dos idosos quanto ao que pode melhorar na saúde pública de São 
José dos Campos. 
Fonte: elaboração própria. 
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A opinião de 77,37% dos idosos entrevistados na UBS Vista Verde indicam o que 

pode ser melhorado na cidade de São José dos Campos (tabela 5.9), ou seja, a 

cidade não atende totalmente às necessidades, ou desejos da população idosa. 

13- O que você acha que pode melhorar para o idoso na cidade de 
SJC 

Total de 
idosos % 

mais policiamento / segurança 36 26,28 
nada 25 18,25 
lazer 19 13,87 
respeito com os idosos 14 10,22 
transporte 12 8,76 
não opinou / não sabe 6 4,38 
saúde 4 2,92 
aposentadoria 4 2,92 
transporte - alternativo 3 2,19 
emprego 3 2,19 
tudo 2 1,46 
filas no geral 2 1,46 
transporte interestadual 1 0,73 
transporte, lazer e segurança 1 0,73 
transporte de ambulância 1 0,73 
alagamento no Jd. São Vicente 1 0,73 
atenção para o idoso 1 0,73 
drogas 1 0,73 
funcionário público não cumpre horário 1 0,73 

TOTAL 137 100,00 
Tabela 5.9. Resultado da opinião dos idosos quanto ao que pode melhorar para o idoso na cidade de 
São José dos Campos. 
Fonte: elaboração própria. 
 

No que tange à saúde dos idosos entrevistados na UBS Vista Verde, pertencente à 

área de abrangência leste, foi constatado que os primeiros motivos que levam o 

idoso a consultar um médico são as doenças do aparelho circulatório, como os 

problemas cardíacos, de pressão arterial, acidente vascular cerebral entre outras 

presentes no Cap. IX; o segundo motivo de procura ao médico são os exames de 

rotina, exames de pesquisa de doenças entre outras, presentes no Cap. XXI; o 

terceiro motivo são as doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas, como a 

diabetes e os problemas de tireóide, no Cap. IV; o quarto motivo são as doenças do 

sistema nervoso, como epilepsia, Alzheimer e problemas de memória, no Cap. VI, na 

mesma posição estão as doenças do sistema osteomusular e do tecido conjuntivo, 

como artrite, osteoporose, reumatismo, problemas na coluna entre outras, no Cap. 

XIII (gráfico 5.20). A comparação os dados da pesquisa com os da morbidade 

hospitalar do SUS, mostra uma disparidade de informações, somente as primeiras 
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causas de ambas pesquisas se coincidem, são as doenças doa aparelho circulatório; 

as neoplasias, Cap.II, são a segunda causa de morbidade hospitalar, porém a 

presente pesquisa não registrou nenhum caso de neoplasia. Infere-se que os idosos 

possuem características quanto à saúde diferentes da população, jovem e 

intermediária.  

Gráfico 5.20. Resultado do motivo da consulta dos idosos na UBS Vista Verde. 
Fonte: elaboração própria. 
 

Depreende-se que os motivos das consultas médicas são diferenciados entre os 

sexos dos idosos e para cada especialidade médica. Os motivos das consultas das 

idosas no médico ginecologista são os exames de rotina que se encontram no Cap. 

XXI, fatores que influenciam o estado de saúde e o contato com os serviços de 

saúde.  

Os motivos das consultas dos idosos no clínico geral tanto do sexo feminino quanto 

do masculino (gráfico 5.21 e 5.22), são em primeiro lugar as doenças do aparelho 

circulatório, Cap. IX; em segundo lugar, para o sexo feminino estão as doenças 

endócrinas, nutricionais e metabólicas, como os problemas de tireóide e de diabetes, 

no Cap. IV; já para o sexo masculino estão em segundo lugar as doenças dos Cap. 

IV; Cap. XIII, doenças do sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo, como 

problemas nas articulações; Cap. XIX, lesões envenenamento e algumas outras 

conseqüências de causas externas, como problemas nas pernas; Cap. XXI, fatores 
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que influenciam o estado de saúde e o contato com os serviços de saúde, como os 

exames de rotina; Cap. VII, doenças do olho e anexos e os motivos considerados 

imprecisos. Ainda para as consultas com o clínico geral, os idosos do sexo feminino, 

apontam em terceiro lugar as doenças do Cap. XXI; em quarto lugar os Cap. XI, as 

doenças do aparelho digestivo, como problemas no fígado; Cap. XVIII, sintomas, 

sinais e achados anormais de exames clínicos e de laboratório, não classificados em 

outra parte, como tontura; e o Cap. XIX, como os problemas nas pernas.  

Gráfico 5.21. Resultado do motivo da consulta no clínico geral dos idosos do sexo feminino, na UBS 
Vista Verde. 
Fonte: elaboração própria. 
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Gráfico 5.22. Resultado do motivo da consulta no clínico geral dos idosos do sexo masculino, na UBS 
Vista Verde. 
Fonte: elaboração própria 
 

Com relação aos motivos dos idosos procurarem o atendimento médico geriátrico, 

para o sexo feminino (gráfico 5.23), encontram-se as doenças do aparelho 

circulatório, Cap. IX; em segundo os Cap. IV as doenças endócrinas, nutricionais e 

metabólicas, como diabetes e problemas de tireóide; e Cap. XXI, com os exames de 

rotina, de investigação entre outros; em terceiro as doenças do sistema 

osteomucular e do tecido conjuntivo, artrite, problemas na coluna, osteoporose, 

reumatismo entre outras; em quarto lugar os Cap. XVI, as doenças do aparelho 

geniturinário, como os problemas na bexiga e próstata; Cap.V, transtornos mentais e 

comportamentais, como depressão;  e Cap. VI, doenças do sistema nervoso, como 

Alzheimer e problemas de memória; o quinto motivo de consulta geriátrica são as 

doenças do aparelho respiratório, como a gripe, no Cap. X; e em sexto lugar estão 

os Cap. VIII, doenças do ouvido e da apófise; Cap. XIX, com os problemas nas 

pernas; Cap. XI, doenças do aparelho digestivo, como os problemas de estomago; 

Cap. XIV, doenças do aparelho geniturinário, com os problemas na bexiga; Cap. 

Doenças do olho e anexos; e os motivos apontados como imprecisos pelos idosos.  
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Gráfico 5.23. Resultado do motivo da consulta no geriatra dos idosos do sexo feminino, na UBS Vista 
Verde. 
Fonte: elaboração própria. 
 

Os motivos dos idosos do sexo masculino, que consultam o médico geriatra (gráfico 

5.24), são em primeiro lugar as doenças do aparelho circulatório, Cap. IX; em 

segundo estão os exames de rotina, de investigação entre outros no Cap. XXI; em 

terceiro lugar as doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas, como diabetes e 

problemas de tireóide, Cap. IV; como quarto motivos estão os Cap. XIX, com 

problemas na perna e joelho; Cap. XI, os problemas de estomago; e Cap. VI como 

epilepsia e Alzheimer; e como quinto motivo de procura ao geriatra estão as doenças 

do ouvido e apófise, Cap. VIII; os transtornos mentais e comportamentais, como 

depressão no Cap. V; as doenças do aparelho respiratório, como gripe no Cap. X; 

algumas doenças infecciosas e parasitárias no Cap. I, como a doença de Chagas; os 

problemas de próstata no Cap. XIV; e os motivos considerados imprecisos.    
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Gráfico 5.24. Resultado do motivo da consulta no geriatra dos idosos do sexo masculino, na UBS 
Vista Verde. 
Fonte: elaboração própria. 

5.4  Resultados da Unidade Básica de Saúde Vila Nair 

 

Na Unidade Básica de Saúde Vila Nair, pertencente à área de abrangência centro-

norte, foram aplicados 29 questionários aos idosos, os quais consultaram com os 

médicos de clínica geral, geriatria e cardiologia. Dentre essas especialidades 

48,28% dos idosos se consultaram com o geriatra, 44,83% com o clínico geral, e 

6,9% com o cardiologista. No universo pesquisado, predomina o sexo masculino, 

sendo de 15 idosos, ou 51,72%.  

A faixa etária dos idosos (gráfico 5.25) que prevalece é a dos 60 aos 69 anos, 

62,07%; seguida da faixa dos 70 a 79 anos, com 24,14%, e o restante, 13,79%, da 

faixa de 80 a 89 anos. O sexo feminino em comparação com o universo total de 

entrevistados se sobressai apenas na faixa dos 60 aos 69 anos.   

O atendimento médico geriátrico atende principalmente à faixa etária dos 60 aos 69 

anos, 57,14% das consultas geriátricas são dessa faixa etária; as faixas dos 70 aos 

79 anos, e, a dos 80 aos 89 anos, cada uma, são 21,43% das consultas. O sexo 

feminino somente prevalece na faixa dos 60 a os 69 anos.  
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Gráfico 5.25. Resultado da faixa etária, por sexo e especialidade na UBS Vila Nair. 
Fonte: elaboração própria. 
 

Com relação ao bairro de moradia dos idosos entrevistados, 27,59% mora no bairro 

Vila Nair, outros 27,59% residem na Vila Letônia; no bairro Vila São Bento moram 

17,24% dos idosos; 3,45% dos idosos residem, cada qual, nos seguintes bairros: Jd. 

Aeroporto, São Judas, Vila das Acácias, Pôr do Sol e Vale do Sol; outros 3,45% 

moram na cidade de Monteiro Lobato (Vale do Paraíba – SP). Dos idosos que 

consultaram o geriatra, 50% residem na Vila Letônia; 21,43% na Vila Nair, e 7,14% 

moram, cada um, nos bairros Vila São Bento, Vila das Acácias, Pôr do Sol e Vale do 

Sol. Outros 6,9% de idosos moram no bairro Jd. Satélite, nota-se que esse bairro se 

encontra em outra área de abrangência, a sul, portanto, esses idosos deveriam 

utilizar as UBS Bosque dos Eucaliptos ou Jd. Oriente, o que provoca um número 

maior de consultas na UBS Vila Nair.  
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Aeroporto 
São 
Judas   1         
Cidade 
de 
Monteiro 
Lobato   1         
Vila das 
Acácias       1     
Pôr do 
Sol       1     
Vale do 
Sol     1       

TOTAL 5 8 8 6 1 1 
Tabela 5.10. Resultado do bairro de moradia dos idosos na UBS Vista Verde. 
Fonte: elaboração própria. 
 

No que tange o tempo de duração das consultas médicas a UBS Vila Nair (gráfico 

5.26), 37,93% duraram 15 minutos; os tempos de 10 minutos, menos do que 10 

minutos e 20 minutos foram as durações de 17,24%, cada um; e 10,34% das 

consultas tiveram a duração de mais de 20 minutos.  

As consultas geriátricas em sua maioria, 35,71%, duraram 15 minutos; as que 

tiveram a duração de mais de 20 minutos foram 21,43%; e o tempo de 20 minutos, 

10 minutos e menos do que 10 minutos foram, cada um, 14,29% das consultas 

geriátricas.  

Gráfico 5.26. Resultado da duração das consultas por especialidade médica na UBS Vila Nair. 
Fonte: elaboração própria. 
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No que se refere às primeiras consultas médicas dos idosos nessa UBS, a maioria, 

79,31%, responderam que aquela consulta não era a primeira; e 20,69% dos idosos 

se consultavam pela primeira vez com determinado médico nessa UBS. Dentre as 

primeiras consultas 50% foram da especialidade de geriatria, e o tempo de duração 

de 20 minutos foi de 66,67% dessas primeiras consultas geriátricas, o restante 

dessas consultas duraram 10 minutos. De acordo com os parâmetros da prefeitura 

de São José dos Campos, a qual preconiza 20 minutos de duração para cada 

consulta médica, 33,33% das primeiras consultas geriátricas não se enquadram 

nesses padrões.  

Quanto à questão “há quanto tempo a consulta médica foi marcada”, 34,48% dos 

idosos responderam um mês; 13,79% dos entrevistados respondeu o tempo de 3 

meses; e outros 13,79% o de menos de um mês; 10,34% responderam uma 

semana; o tempo considerado impreciso e o de 4 meses foram, cada um, a resposta 

de 6,9% dos idosos; e os tempos de menos de uma semana, encaixe e de 6 meses, 

cada um, para 3,45% dos entrevistados. As consultas geriátricas entre o tempo da 

marcação e o da consulta médica, demoraram, em primeiro lugar, um mês; em 

segundo lugar o tempo de 3 e de 4 meses; e em terceiro lugar, menos de um mês, 

uma semana, menos de uma semana, o tempo considerado impreciso e aquelas 

consultas de encaixe no horário do médico (gráfico 5.27).  

Gráfico 5.27. Resultado do tempo em que a consulta foi marcada para o atendimento geriátrico na 
UBS Vila Nair. 
Fonte: elaboração própria.       
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Ainda que o tempo de duração da consulta médica com menos do que 20 minutos, 

diferente do preconizado pela prefeitura, somar 72,41% da duração das consultas, e 

o tempo de mais de um mês, para a espera entre a marcação da consulta e a 

realização da consulta médica, somar 27,59% das consultas, a maioria dos idosos 

entrevistados, 68,97%, consideram o atendimento médico como bom; 27,59% 

consideram o atendimento médico como ótimo; e 3,45% consideraram como ruim. 

Com relação ao atendimento médico do clínico geral, 61,54% dos idosos o 

consideraram como bom; 30,77% como ótimo; e 7,69% como ruim. As consultas 

com o cardiologista foram consideradas como boas.      

A opinião dos idosos quanto ao atendimento médico geriátrico é de 71,43% para o 

atendimento bom, e 28,57% para o atendimento ótimo.  

Quanto ao motivo expresso pelos idosos sobre a sua opinião sobre o atendimento 

médico do clínico geral, 53,33% dos idosos responderam que o médico os atende 

bem; 13,33% respondeu que o clínico geral os trata bem; 6,67% dos idosos, para 

cada motivo, afirmou, que os médicos solicitam exames, os médicos fazem 

perguntas ao paciente, transcrevem os remédios certos, e dão atenção ao paciente; 

outros 6,67% opinaram que o atendimento é ruim pois os médicos são poucos e a 

maioria está de férias. Para 50% dos idosos o cardiologista as atende bem, e para 

os outros 50% o cardiologista atende bem, mas não examina bem. 

Para os idosos que tiveram atendimento geriátrico, 71,43%, responderam que os 

médicos atendem bem; 14,29% disseram que o médico dá atenção ao paciente; e 

7,14%, responderam, para cada motivo, que os médicos são carinhosos e que os 

médicos são bons.   

No que tange ao conhecimento do Estatuto do Idoso, 44,83% dos idosos conhecem 

seu conteúdo ou sabem de sua existência, 55,17% dos idosos entrevistados, sequer 

o conhecem ou sabem que esses direitos existem.   

Percebe-se que a maioria dos idosos entrevistados na UBS Vila Nair, 62,5%, aponta 

algum aspecto na saúde pública que poderia ser melhorado, ou seja, esses idosos 

não estão completamente satisfeitos com a saúde pública do município.  

12- O que você acha que pode melhorar na saúde pública de 
SJC 

Total de 
idosos % 

nada 12 37,50 
mais médicos especialistas 3 9,38 
demora de consulta de especialista 2 6,25 
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falta de remédio 2 6,25 
mais médicos 2 6,25 
tudo 1 3,13 
Demora para marcar as consultas  1 3,13 
demora de cirurgias 1 3,13 
demora de exames 1 3,13 
a fila nas UBS 1 3,13 
organização das UBS 1 3,13 
plantão nos fins de semana nas UBS 1 3,13 
faltam funcionários 1 3,13 
atendimento mais rápido 1 3,13 
mais vagas 1 3,13 
os idosos deveriam ter preferência no atendimento 1 3,13 
TOTAL 32 100,00 

Tabela 5.11. Resultado da opinião dos idosos quanto ao que pode melhorar na saúde pública de São 
José dos Campos. 
Fonte: elaboração própria. 
 

No que tange à opinião dos idosos entrevistados sobre o que pode ser melhorado na 

cidade de São José dos Campos, 48,28% indicam que não estão satisfeitos com a 

cidade e apontam o que pode ser melhorado (tabela 5.12). 

13- O que você acha que pode melhorar para o idoso na cidade 
de SJC 

Total de 
idosos % 

nada 13 44,83 
transporte 5 17,24 
tudo 2 6,90 
mais policiamento / segurança 2 6,90 
lazer 2 6,90 
ônibus no fim de semana 1 3,45 
saúde 1 3,45 
respeito com os idosos 1 3,45 
aposentadoria 1 3,45 
não opinou / não sabe 1 3,45 
TOTAL 29 100,00 

Tabela 5.12. Resultado da opinião dos idosos quanto ao que pode melhorar para o idoso na cidade 
de São José dos Campos. 
Fonte: elaboração própria. 
 

No que se refere à saúde dos idosos da UBS Vila Nair, que pertence à área de 

abrangência centro-norte, os motivos para a consulta com os médicos são para 

51,52% dos idosos, as doenças do aparelho circulatório, como problemas de 

pressão arterial, de varizes, circulatório, entre outros, no Cap. IX; em seguida com 

12,12%, estão as doenças do aparelho respiratório, Cap. X, como os problemas de 

pulmão e asma; outros 12,12% apresentaram os exames de rotina como os motivos 

para a consulta médica; as doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas, como 
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diabetes, no Cap. IV, são 9,09% dos motivos; os problemas ortopédicos e de coluna, 

no Cap. XIII, doenças do sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo, são 6,06% 

dos motivos; outros 6,06% são as lesões, envenenamentos e algumas outras 

conseqüências de causas externas, como os problemas nas pernas, no Cap. XIX; e 

os motivos considerados imprecisos são 3,03%. Quando comparados os dados da 

pesquisa presente com os dados da morbidade hospitalar pelo SUS, percebe-se que 

as doenças não se assemelham. As primeiras causas da morbidade são as doenças 

respiratórias, que de acordo com a pesquisa estão em segundo lugar, as outras 

doenças da morbidade como as causas externas, as doenças do aparelho digestivo 

e as neoplasias, sequer são apontadas pelos idosos entrevistados na UBS Vila Nair 

quanto ao motivo da consulta. A razão para essa disparidade de informações pode 

ser o enfoque da pesquisa na população idosa.  

Gráfico 5.28. Resultado do motivo da consulta dos idosos na UBS Vila Nair. 
Fonte: elaboração própria. 
 

Os motivos dos idosos procurarem o médico cardiologista são os exames de rotina, 

inseridos no Cap. XXI.  

Já os motivos dos idosos procurarem o atendimento médico do clínico geral são, 

para ambos os sexos (gráfico 5.29 e 5.30), em primeiro lugar, as doenças do 

aparelho circulatório, no Cap. IX, como os problemas de pressão arterial; para o 

sexo feminino estão em segundo lugar, com a mesma porcentagem de 20%, cada 
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um, os motivos como os exames de rotina, no Cap. XXI; as doenças do sistema 

osteomuscular e do tecido conjuntivo como os problemas ortopédicos, no Cap. XIII; 

e as lesões, envenenamentos e outras conseqüências de causas externas, como os 

problemas nas pernas, no Cap. XIX. O segundo motivo, do sexo masculino, para a 

consulta com o clínico geral são as doenças do aparelho respiratório, no Cap. X; e o 

terceiro motivo são aqueles considerados imprecisos.  

Gráfico 5.29. Resultado do motivo da consulta no clínico geral dos idosos do sexo feminino, na UBS 
Vila Nair. 
Fonte: elaboração própria. 
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Gráfico 5.30. Resultado do motivo da consulta no clínico geral dos idosos do sexo masculino, na UBS 
Vila Nair. 
Fonte: elaboração própria. 
 

Os motivos para a consulta no médico geriatra, dos idosos do sexo feminino (gráfico 

5.31), são em primeiro lugar as doenças do aparelho circulatório, como os 

problemas de pressão arterial, de varizes, e cardíaco, presentes no Cap. IX; em 

seguida estão as doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas, como diabetes, no 

Cap. IV; em terceiro lugar estão os exames de rotina, Cap. XXI; os problemas de 

coluna, no Cap. XIII; os problemas nas pernas, no Cap. XIX; e as doenças do 

aparelho respiratório, como asma, no Cap. X.  
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Gráfico 5.31- Resultado do motivo da consulta no geriatra dos idosos do sexo feminino, na UBS Vila 
Nair. 
Fonte: elaboração própria. 
 

Quanto aos motivos dos idosos do sexo masculino procurarem o médico geriatra na 

UBS Vila Nair (gráfico 5.32), estão em primeiro lugar as doenças do aparelho 

circulatório, no Cap. IX, como os problemas de pressão arterial e cardiológico; em 

segundo lugar encontram-se as doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas, 

como o diabetes, no Cap. IV, e os exames de rotina, no Cap. XXI.  
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Gráfico 5.32. Resultado do motivo da consulta no geriatra dos idosos do sexo masculino, na UBS Vila 
Nair. 
Fonte: elaboração própria. 

5.5   Resultados da Unidade Básica de Saúde Santana 

 

Na Unidade Básica de Saúde Santana, que se encontra na área de abrangência 

centro-norte, foram aplicados 117 questionários aos idosos que consultaram com o 

clínico geral, com o geriatra e com o cardiologista. Os idosos que consultaram com o 

clínico geral representam 54,7% da pesquisa, aqueles que foram ao geriatra, foram 

42,54%; e o restante, 2,56%, foram os idosos que consultaram o cardiologista. 

Predomina o sexo feminino, com 71,79% do universo.  

A faixa etária dos idosos (gráfico 5.33) entrevistados que predomina é a dos 70 aos 

79 anos, 47,86%; seguida da faixa dos 60 aos 69 anos, com 40,17%; em terceiro 

lugar encontra-se a faixa dos 80 aos 89 anos, com 10,26%; e a faixa dos 90 aos 99 

anos, com 1,71%. O sexo feminino prevalece em todas as faixas etárias, se 

igualando ao masculino apenas na faixa dos 90 aos 99 anos.  

O médico geriatra atende principalmente a faixa etária dos 70 aos 79 anos, 46% das 

consultas são dessa faixa etária; a dos 60 aos 69 anos representa 32%; em terceiro 

lugar está a faixa dos 80 aos 89 anos, com 18%, e a faixa dos 90 aos 99 anos, com 

4%. O sexo feminino prevalece no universo total da pesquisa sendo de 74%; em 
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todas as faixas etárias o sexo feminino prevalece, somente na faixa dos 90 aos 99 

anos estes se encontram equivalentes.  

Gráfico 5.33. Resultado da faixa etária, por sexo e especialidade na UBS Santana. 
Fonte: elaboração própria. 
 

Quanto ao bairro de moradia dos idosos (tabela 5.13), 67,52% residem em Santana; 

7,69% dos idosos moram na Vila Cristina; 4,27% no Altos de Santana; 1,71% 

residem, cada um, nos bairros Alto da Ponte, Jd. Alvorada e Vila Rose. O restante 

dos idosos moram nos seguintes bairros, cada um representando 0,85% do 

universo: Vila Machado, Campo dos Alemães, Vila Cândida, Taquari, Monte Alegre, 

Vila do Pena, Jd. Boa Vista, Buquirinha, São Bento, Parque Industrial, Jd. das 

Indústrias, Bosque dos Eucaliptos, Jd. Telespark, e o distrito de São Francisco 

Xavier.  

Quanto aos idosos que foram atendidos pelo geriatra, 76% residem em Santana; 

10% no bairro Vila Cristina; e 2% moram, cada um, nos bairros Altos de Santana, 

Vila Machado, Jd. Alvorada, Vila Rossi, Parque Industrial, Jd. das Industrias, e o 

distrito de São Francisco Xavier.  
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Vila Machado     1     
Jd. Alvorada   1 1     
Campo dos 
Alemães 1         
Santana 29 10 30 8 2 
Vila Rossi 2 1 1     
Vila Rose 1 1       
Vila Candida   1       
Taquari 1         
Monte Alegre 1         
Vila do Pena 1         
Vila Cristina 3 1 1 4   
Jd. Boa Vista 1         
Buquirinha 1         
São Pedro         1 
Parque Industrial     1     
Jd. das Industrias     1     
Bosque dos 
Eucaliptos 1         
São Francisco 
Xavier       1   
Jd. Telespark 1         
TOTAL 47 17 37 13 3 

Tabela 5.13. Resultado do bairro de moradia dos idosos na UBS Santana. 
Fonte: elaboração própria. 
 

No que tange o tempo de duração das consultas médicas na UBS Santana (gráfico 

5.34), a maioria, 31,62%, das consultas duraram 15 minutos; 24,79% duraram 10 

minutos; 20,51% das consultas tiveram a duração de mais de 20 minutos; 13,68% 

duraram menos do que 10 minutos; e 9,40%, duraram 20 minutos. O tempo das 

consultas médicas geriátricas de 15 minutos representa 36%; as consultas de mais 

de 20 minutos são 22%; as de 10 minutos, 18%; as de duração de menos de 10 

minutos, 16%; e as de 20 minutos, 8%.  
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Gráfico 5.34. Resultado da duração das consultas por especialidade médica na UBS Santana. 
Fonte: elaboração própria. 
 

No que se refere às primeiras consultas, 82,05% dos idosos já haviam consultado o 

médico, para o restante, 17,95%, aquela era a primeira consulta com o determinado 

médico nessa UBS. Para a especialidade de geriatria, 18% dos idosos consultaram 

pela primeira vez o geriatra.  

Quanto ao tempo de duração das primeiras consultas, 31,82% duraram mais de 20 

minutos; 27,27% tiveram a duração de 10 minutos; outros 27,27% duraram, 15 

minutos; e 13,64%, 20 minutos. As primeiras consultas geriátricas tiveram o tempo 

de duração de 15 minutos, para 33,33% das consultas; outros 33,33% para o tempo 

de mais de 20 minutos; 22,22% para 10 minutos, e 11,11% para a duração de 20 

minutos. Para a prefeitura municipal de São José dos Campos, o tempo de consulta 

médica deve ser de 20 minutos, portanto 55,56% das primeiras consultas médicas 

geriátricas não se enquadram nos parâmetros da prefeitura.  

Quanto à questão “há quanto tempo a consulta médica foi marcada” (gráfico 5.35), 

35,9% dos idosos responderam um mês; 23,08% responderam 2 meses; 13,68%, 3 

meses; 11,97% dos entrevistados responderam menos de um mês; 4,27% 

esperaram menos de uma semana para a consulta; outros 4,27% consideraram o 

tempo como impreciso; 2,56% responderam um mês e meio; 1,71%, uma semana; 

outros 1,71%, 4 meses; e 0,85% esperaram 5 meses para consultar.  
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O tempo entre a marcação da consulta e a consulta médica, para a especialidade de 

geriatria, em primeiro lugar foi de um mês; seguido do tempo de menos de um mês; 

em terceiro lugar o de 2 meses; em quarto lugar o tempo de 3 meses; seguido do 

tempo impreciso e de menos de uma semana; e em quinto lugar o tempo de um mês 

e meio.  

Gráfico 5.35. Resultado do tempo em que a consulta foi marcada para o atendimento geriátrico na 
UBS Santana. 
Fonte: elaboração própria. 
 

Apesar do tempo de duração da consulta, com menos do que 20 minutos, diferente 

do preconizado pela prefeitura de São José dos Campos, somar 70,09% das 

consultas, e do tempo de mais de um mês, de espera entre a marcação da consulta 

e a consulta propriamente dita, somar 41,88% das consultas, a opinião dos idosos, 

quanto ao atendimento médico, considerado como bom soma, 65,81% das opiniões; 

enquanto que o restante considera o atendimento médico ótimo. Para o atendimento 

médico clínico geral 76,56% dos idosos o consideram como bom, e 23,44%, como 

ótimo. Quanto ao atendimento médico do geriatra, 52% dos idosos o  consideram 

bom, e 48%, como ótimo. Para o atendimento do cardiologista, 66,67% opinaram 

como bom, e o restante como ótimo.   

Quanto aos motivos das opiniões dos idosos referentes ao atendimento médico, 

41,55% dizem respeito à atenção do médico com o paciente; 28,87% disseram que 
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o médico os atende bem; 7,04% opinaram, para cada qual motivo, que o médico, 

examina bem e que explica para o paciente seu quadro; 4,23% responderam que o 

médico os trata bem; 2,82% disseram que o médico conversa com o paciente; 

1,41% respondeu, para cada motivo, que o médico solicita exames, que faz 

perguntas ao paciente, que transcreve os remédios certos, e que os médicos são 

agradáveis; 0,70% dos idosos respondeu que os médicos são educados, os médicos 

são carinhosos, e que os médicos não faltam, sendo a mesma porcentagem para 

cada opção; outros 0,70% afirmaram que o médico atende bem, mas não examina o 

paciente.  

Os motivos dados pelos idosos para a sua opinião quanto ao atendimento do clínico 

geral são a atenção do clínico geral, 37,18%; o médico atender bem o paciente, 

33,33%; o fato de o médico examinar bem o paciente, 10,26%; a explicação dada ao 

paciente, 6,41%; o clínico geral conversar com paciente, 3,85%; o médico ser 

agradável, 2,56%; e que o médico trata bem o paciente, transcreve os remédios 

certos, solicita exames, e o clínico geral ser agradável, cada um a opinião de 1,28%; 

outros 1,28% dos idosos entrevistados disseram que o clínico geral atende bem, 

mas não examina o paciente. Quanto á especialidade de cardiologia 50% disseram 

que o médico atende bem os pacientes, e 25% responderam que o motivo de suas 

opiniões para o atendimento cardiológico são, cada qual, que o médico trata bem o 

paciente e que transcreve os remédios certos.   

Dentre a especialidade de geriatria, os motivos das opiniões dos idosos quanto ao 

atendimento geriátrico, são de 50% para a atenção do geriatra com o paciente; 

21,67% para o bom atendimento do geriatra; 8,33% responderam que o geriatra 

explica ao paciente; 6,67% dos idosos disseram que o geriatra os trata bem; 3,33% 

responderam que o médico faz perguntas ao paciente, e outros 3,33% disseram que 

o geriatra examina bem; 1,67% dos idosos entrevistados respondeu, para cada qual 

motivo, que o geriatra conversa com o paciente, que solicita exames, que os 

médicos são educados e que não faltam.  

No que se refere ao conhecimento do Estatuto do Idoso, 35,90% conhecem seu 

conteúdo ou sabem de sua existência; e 64,10% dos idosos entrevistados, sequer o 

conhecem ou sabem que esses direitos existem.   
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Nota-se que do total de idosos entrevistados na UBS Santana, 74,44% apontou 

algum aspecto na saúde pública que pode ser melhorado (tabela 5.14), o que traduz 

a não plena satisfação das necessidades e desejos dos idosos.  

12- O que você acha que pode melhorar na saúde pública de SJC 
Total de 
idosos % 

nada 32 24,06 
mais médicos 18 13,53 
mais médicos especialistas 15 11,28 
demora para marcar consultas  14 10,53 
falta de remédio 12 9,02 
Tudo 5 3,76 
demora nos exames 5 3,76 
atendimento mais rápido 5 3,76 
atendimento nas UBS 3 2,26 
remédios em todas as ubs 3 2,26 
a fila nas UBS 3 2,26 
prioridade dos idosos e deficientes no atendimento 3 2,26 
demora para marcar consulta no especialista 2 1,50 
não opinou / não sabe 2 1,50 
atendimento das recepcionistas e atendentes nas ubs 1 0,75 
demora nas cirurgias 1 0,75 
os tipos de remédios que são fornecidos à população 1 0,75 
falta médico na UBS José Longo 1 0,75 
UBS na Vila Cristina 1 0,75 
mais vagas 1 0,75 
mais atenção aos idosos 1 0,75 
prioridade de deficientes no atendimento 1 0,75 
pronto atendimento 1 0,75 
atendimento domiciliar para retirar sangue 1 0,75 
pessoas que vão às UBS sem realmente precisar 1 0,75 

TOTAL 133 100,00 
Tabela 5.14. Resultado da opinião dos idosos quanto ao que pode melhorar na saúde pública de São 
José dos Campos. 
Fonte: elaboração própria. 
 

Quanto à opinião dos idosos no que se refere ao que pode ser melhorado na cidade 

de São José dos Campos, 76,87% responderam que algum aspecto pode ser 

mudado a fim de atender aos idosos completamente (tabela 5.15). 

13- O que você acha que pode melhorar para o idoso na cidade de 
SJC 

Total de 
idosos % 

mais policiamento / segurança 33 22,45 
nada 29 19,73 
lazer 24 16,33 
transporte 22 14,97 
saúde 7 4,76 
não opinou / não sabe 5 3,40 
respeito com os idosos 3 2,04 
filas no geral 3 2,04 
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tudo 2 1,36 
transporte - alternativo 2 1,36 
transporte de ambulancia 2 1,36 
atendimento geral 2 1,36 
abrigo para as pessoas durante a noite 1 0,68 
aposentadoria 1 0,68 
emprego 1 0,68 
salário 1 0,68 
educação nas escolas 1 0,68 
atenção à população 1 0,68 
tempo do sinal 1 0,68 
escada mais baixa no ônibus 1 0,68 
recuperação do Rio Paraíba 1 0,68 
saneamento 1 0,68 
atendimento no comércio 1 0,68 
atendimento com prioridade 1 0,68 
tirar os mendigos da praça de Santana 1 0,68 

TOTAL 147 100,00 
Tabela 5.15. Resultado da opinião dos idosos quanto ao que pode melhorar para o idoso na cidade 
de São José dos Campos. 
Fonte: elaboração própria. 
 

No que tange às razões das consultas médicas na UBS Santana (gráfico 5.36), 

estão em primeiro lugar as doenças do aparelho circulatório, no Cap. IX, como as 

varizes, os problemas de pressão, de circulação e cardíacos; em segundo lugar 

estão os problemas de tireóide e de diabetes, no Cap. IV, doenças endócrinas, 

nutricionais e metabólicas; em terceiro lugar os exames de rotina entre outros, no 

Cap. XXI, fatores que influenciam o estado de saúde e o contato com os serviços de 

saúde; em quarto lugar estão as doenças do sistema osteomuscular e do tecido 

conjuntivo, no Cap. XIII, tais como artrite, artrose, osteoporose, problemas de coluna 

e nos ossos; em quinto lugar estão os Cap. III, doenças do sangue e dos órgãos 

hematopoéticos e alguns transtornos imunitários, como o controle de plaquetas e 

anemias, e o Cap. X, as doenças do aparelho respiratório; em sexto lugar as 

doenças do aparelho digestivo, como problemas no estomago, úlcera e gastrite, no 

Cap. XI; e as doenças do aparelho geniturinário, como os problemas nos rins e 

bexiga, no Cap. XIV; e os motivos considerados imprecisos; em sétimo lugar estão 

as doenças do ouvido e da apófise mastóide, no Cap. VIII; seguem em oitavo lugar 

as doenças como virose, no Cap. I, algumas doenças infecciosas e parasitárias; o 

Cap. XVIII, sintomas e sinais achados anormais de exames clínicos e de laboratório, 

não classificados em outra parte, como as dores de cabeça; o Cap. V os transtornos 

mentais e comportamentais; e o Cap. XIX, lesões, envenenamento, e algumas 
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outras conseqüências de causas externas, como problemas nos joelhos. Quando 

comparados os dados da pesquisa com idosos entrevistados na UBS Santana, com 

os dados de morbidade hospitalar pelo SUS, da Prefeitura do município, percebe-se 

que em ambos encontram-se as doenças do aparelho circulatório em primeiro lugar, 

entretanto a segunda causa de morbidade, as doenças do aparelho respiratório, 

estão em quinto lugar na pesquisa presente, e as doenças do aparelho digestivo, em 

terceiro lugar na morbidade, estão em sexto lugar para os idosos entrevistados. As 

peculiaridades da saúde dos idosos podem ser um esclarecimento quanto a essa 

disparidade. 

Gráfico 5.36. Resultado do motivo da consulta dos idosos na UBS Santana. 
Fonte: elaboração própria. 
 

Os motivos dos idosos procurarem o atendimento médico do cardiologista são as 

doenças do aparelho circulatório, no Cap. IX, seguidas em segundo lugar dos 

exames de rotina, no Cap. XXI.  

Os motivos dos idosos do sexo feminino procurarem o clínico geral (gráfico 5.37), 

foram, em primeiro lugar, os problemas de pressão e cardíacos, inseridos no Cap. 

IX; em segundo os problemas de tireóide e diabetes, no Cap. IV; em terceiro o Cap. 

XXI, com os exames de rotina; seguidas, em quarto lugar das doenças nos ossos, 

artrite, artrose e problemas de coluna, no Cap. XIII; o controle de plaquetas e a 

anemia, no Cap. III, estão em quinto lugar; e em sexto lugar as doenças no pulmão, 
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Cap. X, em sexto lugar; os problemas no ouvido, Cap.VIII, as doenças no rim, Cap. 

XIV, e os motivos considerados imprecisos.  

Os idosos do sexo masculino (gráfico 5.38) também, apresentam, como primeiros 

motivos para a consulta com o clínico geral, os problemas de pressão e 

cardiológicos, Cap. IX; em segundo lugar o Cap. IV, com a diabetes; e em terceiro 

lugar, assim como o sexo feminino, os exames de rotina, no Cap. XXI. 

Gráfico 5.37. Resultado do motivo da consulta no clínico geral dos idosos do sexo feminino, na UBS 
Santana. 
Fonte: elaboração própria. 
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Gráfico 5.38. Resultado do motivo da consulta no clínico geral dos idosos do sexo masculino, na UBS 
Santana. 
Fonte: elaboração própria. 
 

Os motivos das consultas dos idosos do sexo feminino na especialidade de geriatria 

(gráfico 5.39), são: em primeiro lugar, os problemas de pressão, de varizes, cardíaco 

e de circulação, no Cap. IX; em segundo estão os problemas de tireóide e de 

diabetes, no Cap. IV; em terceiro lugar, os problemas de coluna e osteoporose, Cap. 

XIII; os exames de rotina, no Cap. XXI, estão em quarto lugar; em sexto estão os 

problemas de bexiga, no Cap. XIV; e em sétimo lugar os problemas de ouvido, no 

Cap. VIII; a anemia, Cap. III; os problemas respiratórios, no Cap. X; os problemas de 

virose, no Cap. I; os problemas mentais, no Cap. V; e os motivos considerados 

imprecisos.    
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Gráfico 5.39. Resultado do motivo da consulta no geriatra dos idosos do sexo feminino, na UBS 
Santana. 
Fonte: elaboração própria. 
 

Quanto aos motivos dos idosos do sexo masculino (gráfico 5.40) que consultaram o 

geriatra, estão em primeiro lugar os problemas de pressão arterial e cardíacos, no 

Cap. IX; em segundo os problemas de diabetes, Cap. IV; e os exames de rotina, 

Cap. XXI; em terceiro lugar encontram-se as dores de cabeça, no Cap. XVIII; os 

problemas do coluna e osteoporose, Cap. XIII; os problemas respiratórios, Cap. X; 

os problemas de úlcera e gastrite, no Cap. XI; os problemas nos joelhos, Cap. XIX, e 

os motivos considerados imprecisos.    
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Gráfico 5.40- Resultado do motivo da consulta no geriatra dos idosos do sexo masculino, na UBS 
Santana. 
Fonte: elaboração própria. 

5.6   A relação da cidade com as doenças dos idosos entrevistados na 

pesquisa 

 

Há a necessidade de se pensar a relação das condições do ambiente, no caso das 

cidades, com as doenças da população desses locais. Não se pretende afirmar que 

tais doenças são ocasionadas por um único vetor, as condições do ambiente, 

contudo este pode ser um fator agravante, e em alguns casos ocasionador dessas 

doenças. Conforme, dito anteriormente, o envelhecimento pode ser entendido com 

os seguintes aspectos, cronológico, social, psicológico, e biológico; este último trata 

das mudanças fisiológicas, de aparência, entre outras do corpo humano, devido ao 

próprio envelhecimento dos sistemas do corpo, ou a patologias diversas.  

As doenças do sistema respiratório têm como uma das causas a poluição do ar, 

ocasionada pela emissão de poluentes, principalmente, das indústrias e veículos. A 

China apresenta uma média de 400 mil mortes / ano relacionadas à poluição, as 

principais causas são as doenças respiratórias, motivadas pela poluição emitida 

pelos veículos e pela utilização de carvão como fonte de energia (INFOtempo, 

2005).  
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Entre os 380 idosos entrevistados nas cinco Unidades Básicas de Saúde, que 

possuem atendimento geriátrico, as doenças do aparelho respiratório representam 

3,30% dos motivos das consultas. Somente a UBS do Jd. Oriente, área de 

abrangência sul, não apresentou esse motivo de consulta. A UBS Vila Nair, área de 

abrangência centro-norte, se encontra nas proximidades da Rodovia Tamoios, 

ligação entre São José dos Campos e o litoral norte paulista, portanto o alto tráfego 

de veículos, incluindo o de caminhões e ônibus, acarreta a má condição do ar nessa 

localidade e, pode, ocasionar ou agravar as doenças respiratórias. A UBS Santana, 

atende aos idosos da abrangência centro-norte,  que possui alto tráfego de veículos 

e de ônibus, poluidores do ar. As UBS Bosque dos Eucaliptos e Vista Verde 

possuem, também, proximidade de uma Rodovia, a Presidente Dutra, local de 

intenso tráfego de veículos, de todas as espécies, e das indústrias que se localizam 

ao longo da Rodovia, além da localização da Refinaria Revap no bairro Vista Verde.  

Uma das soluções apresentadas por Tavares e Frattolillo (2004) para amenizar as 

doenças respiratórias, em áreas com poluição do ar, é a criação de corredores 

verdes nessas localidades, que contribuiriam para a melhor condição do ar e de vida 

da população.  

A falta de saneamento básico, coleta de lixo domiciliar, esgotamento sanitário por 

rede geral, e abastecimento de água por rede geral, de acordo com Borges (2000), 

em São José dos Campos, têm nas regiões leste e norte os maiores agravantes. 

Não por acaso os casos de doenças infecciosas e parasitárias, nos idosos 

entrevistados, se encontram nas áreas de abrangência centro-norte e leste, UBS 

Santana e Vista Verde, que apresentam casos de virose e doença de Chagas, e 

representam 0,41% dos motivos dos idosos consultarem os médicos nas UBS.   

A não existência de locais públicos para a prática de atividades físicas, como por 

exemplo os ginásios, pista para caminhada, ciclovias, adequados aos idosos, 

juntamente com programas públicos de atividade física destinados aos idosos, 

podem agravar as doenças do sistema osteomuscular e dos tecido conjuntivo, as 

doenças do aparelho circulatório, as doenças endócrinas nutricionais e metabólicas, 

e algumas lesões. A prática de exercícios físicos evita e ameniza as doenças 

referidas, que somam 65,57% dos motivos dos idosos entrevistados consultarem o 

médico.  
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A prefeitura de São José dos Campos, através da Secretaria de Esportes e Lazer, 

oferece atividades físicas regulares específicas para os idosos nos seguintes bairros: 

Eugênio de Melo, Vila Industrial, Alto da ponte, Santana, Vale do Sol, Jd. Satélite, 

Vista Verde, Parque Industrial, Campo dos Alemães, Novo Horizonte, Dom Pedro I, 

Jd. das Indústrias, Jd. Jussara, Parque Interlagos, Jd. América, Santa Inês I, Nova 

Michigan, São Judas Tadeu, Jd. da Granja e Palmeiras de São José. As atividades 

são destinadas às pessoas com 60 ou mais anos, e são oferecidas aos idosos do 

bairro ou de qualquer outra localidade.   

Desses locais com atividades físicas para idosos, onze se encontram na região de 

abrangência sul, das UBS com atendimento geriátrico, seis na área de abrangência 

leste, e quatro na área de abrangência centro-norte. Nota-se uma disparidade com 

relação ao índice do envelhecimento no município, pois as regiões que possuíam 

uma maior concentração de idosos era a centro-norte, e a sul. Logo, os idosos que 

residem na região centro-norte do município não possuem disponibilidade dessas 

atividades físicas oferecidas pela prefeitura.  

O Capítulo XIII, doenças do sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo; o 

Capítulo IX, doenças do aparelho circulatório; o Capítulo IV, doenças endócrinas, 

nutricionais e metabólicas; e o Capítulo XIX, lesões envenenamento e algumas 

outras conseqüências de causas externas,  representam: 69,40% dos motivos das 

consultas dos idosos da área de abrangência centro-norte; 62,91% dos motivos da 

área de abrangência leste; e  63,58% dos motivos da área de abrangência sul. 

Percebe-se que a área de abrangência centro-norte possui mais de 5% de motivos 

relacionados aos Capítulos referidos, uma das razões pode ser a falta de atividades 

físicas oferecidas pela prefeitura. Todavia, nota-se que todas as regiões possuem 

um elevado número de motivos relacionados àqueles Capítulos da CID-10. Infere-se 

que a falta de conhecimento dos locais e das atividades, a falta de conhecimento da 

importância da prática de atividades físicas e a dificuldade de locomoção a esses 

locais são os fatores que influenciam a incidência de doenças da população idosa, 

além do estilo de vida, dos hábitos e costumes, do histórico familiar, entre outros.  

Logo, os casos de doenças relacionadas aos Capítulos XIII, IX, IV, e XIX poderiam 

ser diminuídos, e algumas vezes, sanados a partir de providências da Prefeitura 

Municipal quanto à proximidade dessas atividades com a localidade dos idosos, à 
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divulgação e conscientização, e ao número de atividades que supra a demanda dos 

idosos. 

Portanto, além dos aspectos biológicos do envelhecimento o espaço urbano, 

também pode ser entendido como uma variável para o ocasionamento ou 

agravamento das doenças apresentadas na velhice, conforme os dados da pesquisa 

realizada nas UBS. Não se pode olvidar que o estilo de vida, a cultura e os hábitos 

da população também devem ser considerados como variáveis para o entendimento 

das doenças da população, inclusive dos idosos.  
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CAPÍTULO VI 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O espaço urbano é compreendido como um produto social, que se modifica através 

dos processos sociais,  e como exposto anteriormente, o espaço deveria ser da 

totalidade da população (SANTOS, 1996). Contudo, sofre influência de interesses 

divergentes dos da sociedade como um todo, através do poder econômico e político 

que direcionam as decisões e os beneficiamentos da cidade.  

Conforme afirma Maricato (1997) “a dominação social se dá também através do 

espaço urbano, em especial a dominação ideológica, aquela que se oculta ao olhar 

do dominado”. As desigualdades econômicas e de poder político conduzem a 

produção do espaço urbano e, ainda, usam seu poder ideológico para otimizar e 

perpetuar os benefícios e o próprio urbano. Logo, o poder público, responsável pelo 

planejamento urbano e pela saúde pública, atua como um importante agente 

estruturando o espaço urbano que co-ordena as medidas e ações destinadas ao 

atendimento das necessidades e desejos da população, ou melhor, de parte da 

população.  

A pesquisa considera o envelhecimento como um processo populacional, que se 

comporta como uma linha ascendente, quando analisados as taxas de fecundidade, 

a mortalidade e a migração. Esse processo foi constatado através do índice do 

envelhecimento, ou índice do envelhecimento, cálculo baseado em Morvan (2000 ; 

2005) que considera a relação entre a população jovem (de zero a quinze anos) e a 

população idosa (de 60 e mais anos). Logo, o idoso foi abordado como aquele com 

sessenta e mais anos, que, de acordo com Oliveira (1999), possui aspectos 

semelhantes, tais como aspectos cronológico, biológico, social e psicológico, fruto do 

ciclo natural da vida.  

A saúde pública, abordada anteriormente como um dever do poder público e um 

direito assegurado à toda a população, inclusive aos idosos que possuem 

legislações específicas como a Política Nacional de Saúde do Idoso e o Estatuto do 

Idoso,  pode ser considerada como um dos fatores que estruturam, formam o espaço 

urbano, na medida que a existência ou não de serviços e de locais públicos de 
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saúde evidencia quem e quais os locais estão sendo beneficiados pelo poder 

público. 

Com relação à pesquisa de campo aplicada aos idosos nas Unidades Básicas de 

Saúde com atendimento geriátrico, percebeu-se que as estruturas das faixas etárias 

dos entrevistados se assemelham nas UBS Santana, Vista Verde e Oriente, pois 

prevalece a faixa etária dos 70 aos 79 anos, seguida da dos 60 aos 69 anos, dos 80 

aos 89 anos e dos 90 aos 99 anos. As UBS Bosque dos Eucaliptos e Vila Nair, 

também se assemelham, pois não apresentam a faixa etária dos 90 aos 99 anos, e 

prevalece a dos 60 aos 69 anos, seguida da faixa dos 70 aos 79 anos, e dos 80 aos 

89 anos. A UBS que mais possui idosos na faixa dos 60 aos 69 anos é a Vila Nair; a 

que possui um maior número de idosos entre 70 e 79 anos é a UBS Vista Verde; a 

que possui mais idosos entre 80 e 89 anos e entre 90 e 99anos é a UBS Jd. Oriente.   

Verificou-se, também, que os idosos entrevistados, em todas as localidades, 

fornecem sugestões de melhorias para o setor de saúde, o que mostra a não total 

satisfação de suas necessidades e desejos, ou o que estes entendem como ideal e 

adequado à saúde pública. Há ausência de poder decisório dos idosos que utilizam 

as UBS, que  não por acaso são aqueles que não possuem recursos econômicos 

para utilizar os serviços de saúde privada, ou mesmo pelo motivo de ao se consultar 

com um médico da rede pública têm o direito à medicação gratuita. Logo, a 

segregação do espaço urbano, vista através das melhorias da Cidade, também se 

faz presente na saúde pública, pois os idosos que a utilizam pertencem à população 

que não tem o poder econômico e, também, político na sociedade, e na cidade.  

A pesquisa de campo possibilitou a verificação de um sentimento de conformidade 

dos idosos quanto aos serviços de saúde pública. Quando ao se entrevistar os 

idosos percebeu-se que os mesmos possuíam um sentimento de descaso e 

abandono quanto às ações do poder público. O que comprova essa observação é o 

fato dos idosos opinarem sobre o atendimento médico, em sua maioria, como bom e 

ótimo, ao mesmo tempo em que propõem melhorias no atendimento médico e em 

outros setores da saúde pública.  

Notou-se também na pesquisa de campo, que as Unidades Básicas de Saúde não 

são adequadas fisicamente às necessidades dos idosos: há falta de barras de apoio, 

de piso anti-derrampante, de rampas de acesso em todos os desníveis, e de 

banheiros adaptados, além da falta de cadeiras de rodas em condições de uso, com 
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apoio para os pés, por exemplo. O transporte dos idosos, que não podiam caminhar, 

ou que tinham dificuldades para tal, era feito pelos próprios familiares, que os 

retiravam do carro, acomodavam na cadeira de rodas das UBS, e transportavam 

para o interior da mesma. Houve casos em que cinco membros da família 

acompanhavam o idoso devido à dificuldade de sua locomoção. Foi constatado 

somente um caso em que a enfermeira, que estava por acaso saindo da UBS, 

auxiliou o transporte do idoso até o veículo no exterior da UBS, entretanto observou-

se a atitude da enfermeira de agressividade e intolerância com aquela situação. Ou 

seja, nem a estrutura física nem de pessoal de atendimento e enfermaria está 

preparada para o atendimento ao idoso. 

Com relação ao atendimento geriátrico, realizado em cinco Unidades Básicas de 

Saúde, o município apresentou, em 2000, um déficit de dois médicos geriatras, um 

na região de abrangência centro-norte e um na região sul. O número de geriatras 

adequado para o município aumenta no ano de 2005. Para o atendimento de 39.489 

idosos eram necessários oito médicos geriatras (Ministério da Saúde). Portanto, o 

poder público local não atende às prerrogativas do número ideal de médicos 

especialistas, dentre estes o geriatra, para o atendimento adequado aos idosos.  

Cabe uma explanação sobre o atendimento geriátrico, não com a finalidade de 

menosprezar as premissas do Ministério da Saúde, mas como um questionamento 

sobre o atendimento ao idoso ser exclusivamente realizado pelo geriatra. Consta na 

Política Nacional de Saúde do Idoso que a assistência ambulatorial do idoso, através 

do atendimento geriátrico, reduz as internações hospitalares e em casas de repouso, 

e a demanda nas emergências e nos ambulatórios especializados. E, também, de 

acordo com a Prefeitura de São José dos Campos, o salário de um clínico geral não 

difere de um geriatra, pois ambos são contratados, através de concursos públicos, 

por hora trabalhada. Então até que ponto, a consulta com o clínico geral substitui a 

do geriatra, no sentido do último ser o maior conhecedor dos idosos no âmbito da 

saúde; e qual a razão do não atendimento exclusivo dos idosos pelo geriatra.   

Outro questionamento trata do tempo de duração das consultas geriátricas. De 

acordo com a prefeitura de São José dos Campos, o médico deve atender três 

pacientes por hora. Conforme comentado anteriormente, é importante na consulta 

geriátrica a relação estreita entre médico e paciente, a escuta das queixas e dos 

sintomas devem ser realizadas com um tempo adequado, a fim de se obter o 
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máximo de informações possíveis, sabendo-se que as doenças nos idosos se 

manifestam, muitas vezes, de forma diferenciada das outras faixas etárias, além da 

existência de duas ou mais patologias em um mesmo paciente. Logo, se o geriatra 

realizasse os exames físicos, de condição mental e de capacidade funcional o tempo 

de duração da consulta, certamente, seria maior do que vinte minutos.  

Verificou-se uma disparidade entre a localização dos idosos e a escolha das UBS 

que têm atendimento geriátrico. Ao se analisar as áreas de abrangência, centro-

norte, sul e leste, percebe-se que as UBS que possuem um maior número de idosos 

em sua abrangência, de acordo com os dados da Prefeitura do município, não são 

aquelas que possuem atendimento geriátrico. Essa desconformidade de localização 

dificulta o acesso do idoso à UBS, devido ao custo do transporte, à dificuldade de se 

utilizar um transporte público, aos obstáculos urbanos, como as calçadas e degraus 

nas ruas, às condições físicas e mentais que podem incapacitar ou dificultar o idoso 

ter acesso à UBS.  

No que tange às doenças que motivaram os idosos a procurar o atendimento médico 

nas UBS, notou-se que as doenças do Capítulo IX ,da CID-10, as doenças do 

aparelho circulatório, são as primeiras causas de procura em todas as UBS; os 

fatores que influenciam o sistema de saúde e o contato com os serviços de saúde, 

inseridos no Cap. XXI, são a segunda causa nas UBS pesquisadas, com exceção da 

UBS Santana, que apresenta como segunda causa as doenças endócrinas, 

nutricionais e metabólicas, inseridas no Cap. IV; a terceira causa de procura dos 

idosos em todas as UBS pesquisadas são as doenças do Cap. IV, com exceção da 

UBS Santana que tem o Cap. XXI como terceira causa, e a UBS Bosque dos 

Eucaliptos que além do Cap. IV, tem em terceiro lugar, também, as doenças do 

sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo, inseridas no Cap. XIII. Averigua-se 

que os problemas de saúde dos idosos de São José dos Campos são semelhantes 

em todas as áreas de abrangência de atendimento geriátrico, o que facilita as ações 

e programas do poder público para atender às necessidades dessa população.   

Contudo, destinado exclusivamente para a população idosa, o poder público de São 

José dos Campos somente possui a campanha de vacinação contra a influenza 

(gripe), e ainda assim apenas atua como um executor já que essa campanha é uma 

iniciativa do governo federal.  
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São José dos Campos, apesar de não ser considerado, em 2000, como um 

município envelhecido, de acordo com o índice do envelhecimento, passa por um 

processo de envelhecimento populacional na medida que o índice do 

envelhecimento, em 1970, era de 10, em 1980, de 10,9, em 1991, de 14,7 e em 

2000, de 22,3. Esse quadro populacional requer atenção do poder público, pois as 

ações, medidas, e programas destinados a atender à população têm, também, que 

englobar a população idosa, suas peculiaridades e especificidades, entendendo que 

o dever do poder público é a representação da população, fazendo cumprir os seus 

direitos, necessidades e desejos. Para tanto, toda a população, inclusive o idoso, 

deveria se conscientizar de seu papel como cidadã, e não de meros munícipes, que 

desprovidos do conhecimento de seus direitos de uma vida digna são contaminados 

pela ideologia daqueles que possuem o poder político e econômico, a fim de 

priorizar as necessidades de parte da população e do capital. Conforme discutido 

anteriormente, o cerne da situação atual do país está na população, na falta de 

cidadania (SANTOS, 2000), e no poder alienatório e ideológico daqueles com poder, 

também, político e econômico.   

A questão da falta de cidadania pode ser verificada quando analisados os dados dos 

idosos entrevistados na pesquisa quanto ao conhecimento do Estatuto do Idoso. 

Aqueles idosos que conheciam o Estatuto, ou ao menos sabiam de sua existência, 

representam 34,74%, do universo total da pesquisa, o restante, 65,26%, não tinham 

quaisquer conhecimento quanto ao conteúdo do Estatuto, ou de sua existência. 

Dentre as UBS, a Vila Nair apresentou um maior número de idosos que tinham 

conhecimento sobre o Estatuto do Idoso, seguida das UBS Santana, Vista Verde, 

Bosque dos Eucaliptos e Jd. Oriente. Todavia, o conhecimento do conteúdo ou da 

existência do Estatuto do Idoso não se desdobra no que se refere ao que poderia 

ser mudado na saúde pública, pois a resposta “nada” foi a primeira posição nas UBS 

Vila Nair, Santana e Vista Verde, o que demonstra a atitude dos idosos de 

conformidade com a sua realidade e a incredibilidade quanto às ações e atenção do 

poder público para a população idosa. Esse contexto também se reproduz quanto à 

opinião dos idosos sobre o que pode ser melhorado na cidade de São José dos 

Campos, pois a resposta “nada” encontra-se em segundo lugar nas UBS Santana, 

Vista Verde, Bosque dos Eucaliptos e Jd. Oriente, e em primeiro lugar na UBS Vila 

Nair.  
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Vale ressaltar que as opiniões dos idosos quanto à cidade são semelhantes em 

todas as UBS, sendo que o policiamento / segurança, o transporte e o lazer 

configuram as cinco primeiras insatisfações dos idosos. O respeito ao idoso também 

foi mencionado como um aspecto insatisfatório, nas UBS Vista Verde e Jd. Oriente 

foi apontado como o quarto ponto a ser melhorado na cidade. A saúde foi apontada 

pelos idosos entrevistados como o quarto aspecto a ser melhorado na UBS Vila Nair, 

como quinto aspecto nas UBS Bosque dos Eucaliptos e Santana, como sétimo 

aspecto na UBS Vista Verde, e na UBS Jd. Oriente a saúde não foi apontada como 

um aspecto a ser melhorado na cidade de São José dos Campos. A semelhança 

entre as opiniões dos idosos quanto ao que pode ser melhorado na cidade serve 

como um sinal para o poder público direcionar suas atenções à realidade dessa 

população.  

Apesar do município de São José dos Campos cumprir a porcentagem de 15%, 

instituída pela Constituição Federal, na aplicação de investimentos na área da 

saúde, ações, programas e projetos voltados à saúde do idoso não se enquadram 

nas ações do poder público. Portanto, percebeu-se um abismo entre os direitos dos 

idosos e o que efetivamente ocorre na realidade do idoso. Ou seja, mesmo existindo 

uma legislação que garanta os direitos dos idosos quanto, também, à saúde pública 

e a sua participação nas políticas e ações do poder público, o não conhecimento de 

toda a sociedade, inclusive dos idosos, desses direitos, e o não interesse do poder 

público em divulgar plenamente esses direitos conduz à atual realidade do idoso. 

Averiguada a ineficiência do poder público quanto á saúde pública do idoso em São 

José dos Campos, a esperança para uma vida digna, o que inclui os serviços e 

equipamentos de saúde pública, está no próprio idoso, e na sociedade, quando 

conscientizados sobre o processo de envelhecimento, suas particularidades e 

necessidades, e com voz política ativa possam clamar por seus direitos.   

A essência do planejamento urbano, como um instrumento da população para 

atender à toda a população, deveria ter o poder público como uma ponte entre o 

produto, o espaço urbano, e a população como um todo, entretanto isso não se 

verifica na realidade brasileira. Nesta linha a presente pesquisa pode servir de base 

para o planejamento urbano, entendendo que as condições do espaço urbano 

também são fatores influenciadores da saúde pública, juntamente com os fatores 
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biológicos, e que os equipamentos e serviços de saúde pública, inseridos no espaço 

urbano, devem atender às necessidades e desejos de toda a população. 
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ANEXO A 
 

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ________________________ 

QUESTIONÁRIO Nº_______          PESQUISADOR _____________________ 

 
1. Idade: _____________ 

2. Sexo: _____________ 

3. Bairro de moradia: ______________________________________________________ 

4. O clínico geral que o encaminhou ao geriatra? 

Sim ( ) Não( ) 

5. Essa foi sua primeira consulta? 

Sim ( ) Não( ) 

6. Quanto tempo em média durou essa consulta? 

Menos do que 10 min (    )    10 min (    )     15 min (   )      20min (   )   

Mais do que 20min (   ) 

7. Qual o motivo da sua consulta de hoje? 

_____________________________________________________________________ 

8. A consulta de hoje foi marcada há quanto tempo? _____________________________ 

9. Qual a sua opinião quanto ao atendimento médico do geriatra? 

Ótimo(  ) Bom( ) Ruim(  ) 

10. Porque? 

_____________________________________________________________________ 

11. Conhece o Estatuto do Idoso? 

Sim(   ) Não(   ) 

12. O que você acha que pode melhorar na saúde pública de São José dos Campos? 

________________________________________________________________________ 

13. O que você acha que pode melhorar para o idoso na cidade de São José dos Campos? 

OBS: Atendido por qual especialidade médica? ______________________________ 
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ANEXO B 
 

Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à 

Saúde – CID-10. Lista de categorias de três caracteres:  

• Capítulo I Algumas doenças infecciosas e parasitárias (A00-B99)  

• Capítulo II Neoplasias [tumores] (C00-D48)  

• Capítulo III Doenças do sangue e dos órgãos hematopoéticos e alguns 

transtornos imunitários (D50-D89)  

• Capítulo IV Doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas (E00-E90)  

• Capítulo V Transtornos mentais e comportamentais (F00-F99)  

• Capítulo VI Doenças do sistema nervoso (G00-G99)  

• Capítulo VII Doenças do olho e anexos (H00-H59)  

• Capítulo VIIIDoenças do ouvido e da apófise mastóide (H60-H95)  

• Capítulo IX Doenças do aparelho circulatório (I00-I99)  

• Capítulo X Doenças do aparelho respiratório (J00-J99)  

• Capítulo XI Doenças do aparelho digestivo (K00-K93)  

• Capítulo XII Doenças da pele e do tecido subcutâneo (L00-L99)  

• Capítulo XIII Doenças do sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo (M00-

M99)  

• Capítulo XIV Doenças do aparelho geniturinário (N00-N99)  

• Capítulo XV Gravidez, parto e puerpério (O00-O99)  

• Capítulo XVI Algumas afecções originadas no período perinatal (P00-P96)  

• Capítulo XVII Malformações congênitas, deformidades e anomalias 

cromossômicas (Q00-Q99)  

• Capítulo XVIII Sintomas, sinais e achados anormais de exames clínicos e de 

laboratório, não classificados em outra parte (R00-R99)  
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• Capítulo XIX Lesões, envenenamento e algumas outras conseqüências de 

causas externas (S00-T98)  

• Capítulo XX Causas externas de morbidade e de mortalidade (V01-Y98)  

• Capítulo XXI Fatores que influenciam o estado de saúde e o contato com os 

serviços de saúde (Z00-Z99). 
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ANEXO C 
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